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2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

ณ หองอโศก 2 ชัน C โรงแรม แกรนด เซ็นเตอร พอยท สุข�มว�ท เทอรมินัล 21
เลขที่ 2,88 ซอยสุข�มว�ท19 (วัฒนา) ถนนสุข�มว�ท แขวงคลองเตยหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2562
บร�ษัท เชาว สตีล อินดัสทร�้ จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 



ท่ี CHOW.004/2562 

วนัท่ี 4 เมษายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561
3. รายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)
4. ขอ้มูลของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่
5. ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562
6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)
7. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. ค าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม
10. ขอ้บงัคบัของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และการ

ออกเสียงลงคะแนน
11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท ์สุขุมวทิ เทอร์มินลั 
21 เลขท่ี 2,88 ซอยสุขมุวทิ19 (วฒันา) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งให้
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้ง ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.chowsteel.com) โดยมีส าเนารายงานการประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  
เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่ว  

การลงมติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 3. ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่
ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  
เห็นสมควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 

การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีปรากฎในหมวดงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3. ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ผ่านการพิจารณาสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาอนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

(หน่วย:ลา้นบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

สินทรัพยร์วม 13,203.65 12,565.45 13,232.35 3,926.80 4,175.39 6,443.50 
หน้ีสินรวม 11,755.07 11,039.70 11,880.22 2,934.60 2,971.09 5,141.76 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 4,063.98 3,676.01 2,619.84 3,077.84 2,264.55 1,468.72 
รายไดร้วม 4,309.74 4,222.47 2,741.32 3,151.34 2,423.14 1,798.11 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี* (122.15) 256.15 32.53 (212.09) (102.36) 31.54 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)* (0.15) 0.32 0.04 (0.27) (0.13) 0.04 

หมายเหตุ *ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

การลงมติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานใน
รอบปี 2561 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 48. ซ่ึงก าหนดให ้“บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ  และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัก าหนด ทั้ งน้ี การ
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จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตตามท่ีคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนส าหรับปี 2561 เป็นเงินจ านวน 212,092,995 
บาท ทั้งน้ี ตั้งแต่บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ดือนธนัวาคม 2554 - 2561 มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ดงัน้ี 

ผลประกอบการ ก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ 
(ลา้นบาท) 

อตัราเงินปันผล 
(บาทต่อหุน้) 

วนัท่ีจ่าย 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554 193.00 0.10 3 พ.ค. 2555 
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2556 103.11 0.10 4 ธ.ค. 2556 

การลงมติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 43 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ทุกปี  และโดยการเสนอตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควารให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562  

ช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี จ านวนปีท่ีเป็น 
ผูส้อบของบริษทั 

ระยะเวลาท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน กลต. 

1. คุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน 3930 - ปี 2560 - 2565 
2. คุณณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร 5730 - ปี 2560 - 2565 
3. คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 5874 - ปี 2558 - 2563 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษทั
หลายแห่ง และไดรั้บการยอมรับจากองคก์รต่างๆ เป็นอยา่งดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคลลดงักล่าวแต่อยา่งใด รวมทั้ง ผูส้อบบญัชีดงักล่าวยงัสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบั
ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เช่นเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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รายละเอยีด ปี 2562 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 

1. ค่าสอบบญัชีประจ าปี 1,200,000 600,000 
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 480,000 450,000 
3. ค่าบริการอ่ืน - - 
รวมทั้งส้ิน 1,680,000 1,050,000 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  
เห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 

การลงมติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัเิลือกตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 21 ก าหนดให ้“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ีอาจไดรั้บ
เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดงันั้น จึงมีกรรมการ 4 ท่านท่ีด ารงต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
โดยกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ อยูถ่นอม กรรมการอิสระ 
2. รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์  ปานมะเริง กรรมการอิสระ 
3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน กรรมการอิสระ 
4. นางสาวคู เมน ไว กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั 
บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษทัแลว้รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 4 เป็นผูมี้คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และคณะกรรมการไดพ้ิจารณา
แลว้ว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

(ขอ้มูลเบ้ืองตน้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
4.)  

5



การลงมติ ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหน่ึง (1) คน โดยผูถื้อหุ้นจะใชค้ะแนน
เสียงท่ีมีอยูท่ั้ งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมาก
นอ้ยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ส าหรับปี 2562 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและควรก าหนดใหมี้การทบทวนทุก
ปี ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งเพียงพอท่ีจะจูง
ใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวก้ับบริษัทซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2562 ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ของบริษทัอยา่งรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง พิจารณาจากภาระหนา้และความ
รับผิดชอบแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 
2561 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุม

ต าแหน่ง เบ้ียประชุมต่อการประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 30,000 20,000 
กรรมการท่ีไม่เป็นพนกังานหรือผูบ้ริหาร 20,000 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 - 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 - 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 - 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 - 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 15,000 - 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 10,000 - 

2. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ
- การประกันภยัความรับผิดชอบส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการ
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกนัภยัวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งน้ี เบ้ียประกนัภยัทั้งสองรูปแบบรวมกนั
ไม่เกิน 400,000 บาท

3. โบนสั ค่าประกนัภยัทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืน มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้ดัสรร
และเม่ือรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแลว้ ก าหนดใหมี้จ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
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คณะกรรมการเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ ส าหรับขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียด
ไดจ้ากรายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) หวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 

การลงมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน    
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 240,000,000 บาท และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหบ้ริษทัจะตอ้งด าเนินการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวภายในวนัท่ีบริษทัจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังถดัไป แต่เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดท้ าการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว ดงันั้น 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) วา่ดว้ยการเพ่ิมทุน บริษทัฯ จึงมี
ความจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายในจ านวน 240,000,000 หุ้น เพื่อให้ทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ มีจ านวนเท่ากบัทุนช าระแลว้ของบริษทัท่ีจ านวน 800,000,000 บาท ก่อนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั 
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,040,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 800,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกและเสนอขาย จ านวน 240,000,000 
หุน้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดงัน้ี   

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท (แปดร้อยลา้นบาท) 
แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุน้ (แปดร้อยลา้นหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ (แปดร้อยลา้นหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (   - )

การลงมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 บาท 
และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน    
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีเงินทุนเพ่ิมเติมส าหรับการด าเนินกิจการของบริษทัฯ และ/หรือ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/
หรือ เพ่ือช าระคืนเงินกูข้องบริษทัฯ บริษทัจึงมีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 240,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็นจ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 240,000,000 
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หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือจดัสรรแบบมอบอ านาจทัว่ไป ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนถือ
อยู ่(Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระท่ี 10 และเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4  ดงัต่อไปน้ี  

เดิม “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท (แปดร้อยลา้นบาท) 
แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุน้ (แปดร้อยลา้นหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ (แปดร้อยลา้นหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (   - )

ใหม่ “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,040,000,000 บาท (หน่ึงพนัส่ีสิบลา้นบาท) 
แบ่งออกเป็น 1,040,000,000 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีสิบลา้นหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั 1,040,000,000 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีสิบลา้นหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (   - )

แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั 
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จ านวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 
240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงัรายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน  

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 
160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 80,000,000 หุ้น    
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
บริษทัจะด าเนินการเพ่ิมทุนของบริษทั อีกจ านวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็น
จ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ โดยบริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering)

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยราคาท่ีเสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต ่าตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี กจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) ท าวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้ (15) วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอ
ขายหุน้ และบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะก ากบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั มีมติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื่อพิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัมี
อ านาจดงัน้ี  
- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายใหก้ลุ่มบุคคลก่อน หรือให้ทุก
กลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้รวมถึงมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซ้ือ วนัและเวลาท่ี
เสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
- เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
- ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงติดต่อ และ
ยื่นค าขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ

เม่ือมีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน โดยวิธีการท่ี (1) และ (2) แลว้ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีจ านวนรวมกนัไม่เกินกวา่ร้อย
ละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พ่ิมทุน ซ่ึงเป็นจ านวนหุ้นไม่เกิน 240,000,000 หุน้ หากจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนดว้ยวธีิการเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุ้นรายเดิมตาม (1) ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 
20 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พ่ิมทุนซ่ึงเป็นจ านวนหุน้ไม่เกิน 160,000,000 หุน้ และหากจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนดว้ยวธีิการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดัตาม (2) ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีจ านวนไม่เกินร้อย
ละ10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พ่ิมทุนซ่ึงเป็นจ านวนหุน้ไม่เกิน 80,000,000 หุน้ 

การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังถดัไป หรือ
ภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคร้ังถดัไปแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั 
เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดัง
รายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ี การท า General Mandate ขา้งตน้จะมีส่วนช่วยท าใหบ้ริษทัมีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอในการด าเนิน
ธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมของบริษทั  

การลงมติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

9



วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัแิผนการระดมทุนของบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
สืบเน่ืองจากบริษทั เชาว ์เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) หรือ CEPL อยู่ระหวา่งการเตรียมความพร้อมเพ่ือยื่นขอ
อนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) และน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือระดมทุน แต่ CEPL มีความจ าเป็นและตอ้งการเงินทุนเพ่ือใชใ้นการขยายธุรกิจ ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและ
เพ่ิมความคล่องตวัในการระดมเงินทุนของ CEPL เพ่ือรองรับแผนธุรกิจของ CEPL  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัแผนการระดมทุนของ CEPL สามารถระดมทุนดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ีได ้ 

(1) เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) และผูถื้อหุ้นของบริษทั ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นของผูถื้อหุ้นดังกล่าวในบริษทั (Pre-emptive Right) พร้อมกับน าหลกัทรัพยข์อง CEPL เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ/หรือ

(2) เสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ

(3) ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ

และให ้CEPL จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 490,000,000 หุน้ ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษทั ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัไวแ้ลว้นั้นรองรับวธีิการระดมทุนดงักล่าวขา้งตน้  

แผนการระดมทุนของ CEPL ไม่วา่จะด าเนินการดว้ยวิธีการใดจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน CEPL ลดลง และ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากการท่ีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน CEPL ลดลงดว้ย ทั้งน้ี บริษทัจะพิจารณา
รักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน CEPL ภายหลงัการระดมทุนของ CEPL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นของบริษทั และเหตุผลและความจ าเป็นในการระดมทุนของ  CEPL เป็น
ส าคญั  

การลดสัดส่วนการถือหุน้ใน CEPL ตามแผนการระดมทุนขา้งตน้ดงักล่าว เขา้ข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่าย
เป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย  ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป) บริษทัจะด าเนินการค านวณ
ขนาดรายการและปฏิบติัตามประกาศฯ เร่ืองไดม้าหรือจ าหน่ายไปก าหนด เม่ือ CEPL มีความชดัเจนในการด าเนินการระดม
ทุนดงักล่าว 

การลงมติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.chowsteel.com) รวมทั้งแจง้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในระหวา่งวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 นั้น บริษทัขอเรียนวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอ
วาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑข์องบริษทั นอกจากน้ี 
บริษทัฯ จะเชิญผูแ้ทนจากบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายท าหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษัท ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือให้เป็นตามหลกัเกณฑ์การจัดประชุมผูถื้อหุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

อน่ึง บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 
2562 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบ
แบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองกรุณาถือบตัร
ประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมคร้ัง
น้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมา ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบ
เอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และน ามามอบให้ท่ีประชุมก่อนเร่ิมการ
ประชุม ในกรณีผูถื้หุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียว (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นจะใช้
หนงัสือมอบฉนัทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ส าหรับผูถื้อหุน้นอกจากนั้นจะใชห้นงัสือมอบฉันทะ
ไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น และเพ่ือความสะดวก บริษทัฯ ขอแนะน าให้ใชห้นงัสือมอบฉันทะตามแบบ ข. 
ซ่ึงเป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน ส่วนผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ 
แบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี ส านักงานเลขานุการของบริษัทฯ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ท่ี 
www.chowsteel.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ หมวดยอ่ยขอ้มูลผูถื้อหุน้  

ในส่วนของการให้สิทธิผูถื้อหุน้โดยท่านอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได ้ 

1. รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

(โปรดดูรายละเอียดของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีบริษทัฯ เสนอตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.) 
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ขอแสดงความนบัถือ 

( ดร.ปรัชญา  เป่ียมสมบูรณ์ ) 
ประธานกรรมการ 

( นายอนาวลิ จิรธรรมศิริ ) 
ประธานกรรมการบริหาร 

ส านกังานเลขานุการบริษทัฯ  
โทรศพัท ์0 2033 0901-8 ต่อ 109 หรือ 110 
โทรสาร 0 2033 0909 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ของ 

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ 

สขุมุวิท เทอมินลั 21 เลขที่ 2,88 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 49 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 545,019,249 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจ านวน 25 

ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 32,256,830 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จ านวน 74 ราย 
รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 577,276,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.1595 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบงัคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และได้กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม 
ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คน (จากจ านวน 10 คน) 
1.  ดร.ปรัชญา  เป่ียมสมบรูณ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อยูถ่นอม กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

3.  รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4.  นายกณวรรธน์  อรัญ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5.  นายนพปฎล เจสนั จิรสนัติ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
6.  นายมาร์ค ดี. เรมีจาน  กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
7.  นายสงวนเกียรติ  ลิว่มโนมนต์  กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
8.  นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

9.  นางศรุตา ชิน  กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการ 
10.  นางสาวค ูเมน ไว  กรรมการ กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2.

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายศภุชยั ยิม้สวุรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบริหาร 
2. นางสาวณฐันนัท์ อยูย่ิ่ง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
3. นายจิรย ุสายแสงทอง ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
4. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการ 
5. ผู้แทนจากบริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั

นายบญัชา เดชอดุม ที่ปรึกษากฎหมาย 
6. ผู้แทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั

นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายบญัชา เดชอุดม จากบริษัท นกักฎหมาย
กรุงเทพ จ ากดั ท าหน้าที่ดแูลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนให้เป็น
ตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นตามหลกัเกณฑ์การจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และอธิบายหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ถืออยู่
และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

2. การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย
3. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง

โดยไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของคสัโตเดียน (Custodian) 
4. การลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระนัน้ บริษัทฯ จะสอบถามที่ประชุมวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ขอให้

ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่
เก็บบัตรลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค๊ด (Barcode) ส่วนผู้ ถือหุ้ นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท า เคร่ืองหมายยืนยันการ
ลงคะแนนและจะขอให้ทา่นคืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

5. ส าหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเพื่อเป็นการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัโครงการประเมินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี ดงันัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสยีงทกุท่าน ทัง้ที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนัน้ บริษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่นับคะแนนจะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทัง้หมดของวาระนีใ้นห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลกัฐานด้วย ส าหรับท่านที่ได้สง่บตัรลงคะแนนหน้าห้อง
ก่อนเร่ิมประชมุจะไมต้่องลงคะแนนซ า้ 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

7. การนบัคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วม
ประชมุในวาระนัน้ๆ และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย 

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชมุทราบภายหลงัจากเสร็จสิน้
การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนบันานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุม
ด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพื่อให้การประชมุเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที  

9. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีจ้ะเรียงตามล าดบัของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้อง
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กับวาระนัน้ๆ โดยตรง และหากผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุมสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ในวาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

 

ทัง้นี ้ในการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ให้
แจ้งช่ือ-นามสกลุ รวมทัง้สถานะวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ  

 

ประธานฯ เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 
21 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้สง่ให้กระทรวงพาณิชย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ ได้น าส่งรายงานการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ และได้เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว  
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่  21 
เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้ถกูต้อง 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  
 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 
 

มติที่ประชุม  ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติด้วยคะแนนเอกฉันฑ์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 577,520,692 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  
บตัรเสยี 0 เสยีง  

 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2560 และการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร กลา่วรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ดงันี ้ 
 

ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ  
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสนิค้าและบริการ จ านวน 3,676 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 40 และก าไรสทุธิ 
307 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 730 ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเหล็กจ านวน 2,265 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 54
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แบง่เป็นการขายในประเทศร้อยละ 72 และสง่ออกต่างประเทศร้อยละ 28 และ
รายได้จากธุรกิจพลงังานจ านวน 1,411 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23 โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
รวม 43.4 เมกะวตัต์ เป็นโครงการในประเทศขนาด 6.64 เมกะวตัต์ และโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่ นรวม 36.8 เมกะวตัต์  
 

ฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 2,928 23 4,332 33 (1,404) (32) 

15



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2. 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 9,638 77 8,900 67 738 8 
สนิทรัพย์รวม 12,566 100 13,232 100 (666) (5) 
หนีส้นิหมนุเวียน 4,799 38 6,935 52 (2,136) (31) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 6,241 50 4,945 37 1,296 26 
หนีส้นิรวม 11,040 88 11,880 90 (840) (7) 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,526 12 1,352 10 174 13 
รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 12,566 100 13,232 100 (666) (5) 

   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 12,566 ล้านบาท ลดลงจากวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
จ านวน 666 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนั ต้นทุนพฒันาโครงการ 
ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ้ื่นลดลง 

 

หนีส้ินรวม 11,040 ล้านบาท ลดลงจากวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 840 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เกิดจากการ
ช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน 

 

สว่นของเจ้าของรวมจ านวน 1,526 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 174 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เกิดจากผลประกอบที่มีก าไร
สทุธิเพิ่มขึน้ของกลุม่บริษัทฯ  

 

 อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 
 ปี 2560 ปี 2559 
อตัราก าไรสทุธิ 8.36% 1.40% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 21.35% 2.76% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 5.55% 1.73% 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 7.24 เทา่ 8.79 เทา่ 

 

บริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 8.36 เนื่องจากผลประกอบการจากธุรกิจพลงังานได้มีโครงการที่
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้ บริษัทฯมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 21.35 และ
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 5.55 จากที่บริษัทฯมีผลก าไรจากการด าเนินงานที่สงูขึน้ ส าหรับ
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจ้าของเทา่กบั 7.24 เทา่ ลดลงจากปีก่อนที่เทา่กบั 8.79 เทา่ การลดลงดงักลา่วเกิดจาก
บริษัทฯ การช าระคืนเงินกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ และผลประกอบการท่ีมีก าไรสทุธิ 

 

 ผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อการยัง่ยืนของบริษัทฯ 
1. ด้านสงัคมภายใน บริษัทฯให้ความส าคญักบัการดแูลพนกังาน เพราะพนกังานเป็นทรัพยากรและปัจจยัหลกัที่
ส าคญัในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตา่งๆ ให้สามารถบรรลเุป้าหมาย ดงันัน้ บริษัทฯจึงให้ความส าคญักบัการ
พฒันาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารและพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี  ้เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
ช านาญ ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการท างานอย่างมืออาชีพ สง่ผลให้บุคลากรมีศกัยภาพเติบโตไป
พร้อมกับองค์กร เสริมสร้างทศันคติที่ดี ดูแลสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ สขุอนามยั และสถานที่ท างานที่มี
ปลอดภัย เพื่อสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กร อาทิ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพนักงานในระดับ
มธัยมศึกษาถึงระดบัปริญญาโท เพื่อพฒันาความรู้ให้พนกังานได้สามารถน าไปสร้างความก้าวหน้าในชีวิต ไม่
เพียงแต่พนกังานของบริษัทฯที่ให้การดูแลและใส่ใจ บริษัทฯยงัตัง้ใจเผ่ือแผ่ความสขุให้ไปถึงยงัลกูหลานของ
พนกังานผ่านโครงการนีเ้ช่นกนั ตัง้แต่ปี 2558 มีผู้ที่ได้รับทนุการศึกษาแล้วกว่า 40 ทนุ โครงการมอบรางวลัแก่
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พนกังานที่มีอายุงานเมื่อท างานครบ 5 ปี และ 10 ปี โครงการอวยพรวนัเกิดประจ าเดือนเพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจพนกังาน เพื่อให้พนกังานรู้สกึผอ่นคลายจากการท างาน เป็นต้น  

2. สงัคมภายนอก บริษัทฯด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมภายใต้แนวคิดเป็นโรงงานที่สะอาดของสงัคม
รอบข้างและชุมชน บริษัทฯได้มุ่งเน้นการด าเนินงานสร้างความสมัพันธ์กับชุมชนของบริษัทรอบโรงงานและ
พฒันาการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนภายในพืน้ที่รัศมี 5 กิโลเมตร โรงงานกบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบุรี อีกทัง้มี
คณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อพฒันาสูค่วามยัง่ยืน ส าหรับงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมที่
บริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือสนบัสนนุการศึกษาเยาวชนเพื่อสร้างให้เกิดพลเมืองที่ดีของชาติ โดย
บริษัทฯ ได้ด าเนินการสนบัสนนุทัง้ระดบัชมุชนและระดบัสงัคม ตวัอยา่งเช่น  

- โครงการก้อนอิฐสานฝันแบ่งปันโอกาส เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับชมรม To Be Number One 
โรงเรียนวดัโคกอดุม และกลุม่ชาวบ้านหมูท่ี่ 7 บ้านคลองอดุม อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ คิดค้นการน าทรายจาก
เบ้าหลอมซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเพื่อประดิษฐ์ก้อนอิฐตัวหนอนส าหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไป เช่น 
คอนกรีตเสาอาคาร ถนน สะพาน อิฐบล็อก เป็นต้น ซึ่งโครงการดงักล่าวส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวลัชนะการ
ประกวดในสาขา Investment in people น าของเสียจากการผลิตมาวิจยัต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างการ
เรียนรู้และรายได้ให้กบัคนในชุมชนจากองค์กร “Enterprise Asia” ในการคดัเลอืกและมอบรางวลัเพื่อให้เกียรติ
แก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กร
อยา่งยัง่ยืน ณ ประเทศฟิลปิปินส์ 

- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  บริษัทฯจัดโครงการตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อสนับสนุน
ทนุการศึกษา อปุกรณ์การศึกษาที่จ าเป็น สนบัสนนุสื่อการสอน สนบัสนนุกิจกรรมในสถานศึกษา ฟืน้ฟูอาคาร
เรียน อีกทัง้ช่วยสง่เสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และให้โอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชนที่อยูโ่ดยรอบ
พืน้ท่ีโรงงาน 

- โครงการเชาว์ส่งเสริมอาชีพชุมชน บริษัทฯ จดัโครงการเพื่อสง่เสริมอาชีพชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2556
เป็นต้นมา บริษัทฯ ร่วมมือกบัศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จงัหวดันครราชสีมา อบรมเชิงปฎิบตัิการ
เพราะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีระยะเก็บเก่ียวไม่นาน เพื่อสร้างอาชีพแล้วกว่า 100 หลงัคาเรือน เช่น เพาะปลูก
ต้นหอม ปลกูผกัปลอดสารพิษ ก้อนเชือ้เห็ด โรงเรียนเปิดดอกเห็ด เห็ดแปรรูป ข้าวไรซ์เบอร่ีออร์แกนิคบรรจุถุง 
เป็นต้น 

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ บริษัทฯได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสมัพันธ์และสวสัดิการ
แรงงานประจ าปี 2560 ระดบัประเทศ จากกระทรวงแรงงาน ในงาน Thailand Labor Management Excellence 
Award 2017 ที่จดัขึน้เพื่อมอบรางวลัให้กบัสถานประกอบกิจการท่ีสามารถบริหารจดัการด้านแรงงานได้อยา่งยอด
เยี่ยม เป็นแบบอยา่งที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 

 

ผลการด าเนินงานด้านการตอ่ต้านทจุริต ตามที่บริษัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ต้านการทจุริต” ของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยการต่อต้านการทจุริตเพื่อเป็นมาตรฐาน
ร่วมด้านจริยธรรมของภาคธุรกิจในการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริต บริษัทฯมีความมุง่มัน่ที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯจึงได้ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิตามที่โครงการ 
CAC ก าหนดเพื่อแสดงความมุ่งมัน่ที่จะปอ้งกนัและสง่เสริมการต่อต้านการทจุริต ตลอดจนการสร้างความเช่ือมัน่
ให้กับผู้ มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้จดัท าประกาศบริษัทฯ เร่ือง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ลงนามโดยประธานกรรมการ
บริษัท เมื่อวนัที่ 14 ตลุาคม 2559 ซึ่งได้ก าหนดนิยาม หน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบตัิ รวมถึงบทลงโทษ 
และได้ประกาศใช้ทัว่ทัง้องค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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นอกจากนี ้ยงัสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ประกาศบริษัทใน
เร่ืองนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นและแนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกให้
ทราบโดยทัว่ไปผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ปี 2560 บริษัทฯได้จดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บคุลากรของบริษัทเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิ
ตามนโยบาย ความคาดหวงัของบริษัท และบทลงโทษ ซึ่งได้บรรจุเป็นเนือ้หาการอบรมหวัข้อก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
และการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในหลกัสตูรการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ทัง้นี ้บริษัทฯยงัคงมีความมุ่งมัน่ในการร่วม
ต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯได้ด าเนินการเตรียมกระบวนการภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมยื่นเอกสาร
ตา่งๆ ประกอบการพิจารณาขอรับรองในโครงการ CAC อีกครัง้ภายในปีนี ้ ทัง้นี ้หากสถานะการรับรองสมาชิกแนว
ร่วมมีความสมบรูณ์เมื่อใดจะเรียนแจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี:้- 

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคดิเห็น 
นายธนพล หวงัธีระประเสริฐ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ข้อสังเกต ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีก าไรประมาณ 150 ล้านบาท แต่จะมี
รายการพิเศษ คือ รายได้จากค่าปรับประมาณ 200 ล้านบาท มีก าไรจากการ
ขายโรงไฟฟ้าประมาณ 170 ล้าน ถ้าดูบริษัทแม่ที่ท าเหล็กจะมีขาดทุนในไตร
มาส 4 ประมาณ 30 ล้านบาท หากตดัรายการพิเศษออกไปและตดัขาดทนุของ
บริษัทแม่ จะเห็นว่าบริษัทลกูมีการขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ประมาณ 190 ล้าน
บาท และรายได้ของไตรมาสที่ 4 เฉพาะบริษัทลกูจะเหลอืประมาณ 71 ล้านบาท 
จึงขอสอบถาม ดงันี ้ 
1. รายได้ไตรมาสที่ 4 ของบริษัทลกูที่ลดลงมาค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกบังวด 9
เดือน เกิดจากอะไร

2. Gross Margin (อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น) ของบริษัทลกูอยู่ที่ประมาณ 10% จึง
ขอสอบถามวา่ท าไม Gross Margin ของบริษัทลกูในไตรมาสที่ 4 จึงคอ่นข้าง
ต ่า

ชีแ้จง : 
1. โดยหลกัธุรกิจพลงังานในช่วงไตรมาสที่ 4 จะเป็นฤดหูนาวที่เร่ิมมีหิมะ รายได้
จากการจ าหนา่ยไฟจะลดลงตามสภาพอากาศ จึงขอแนะน านกัลงทนุในการดู
ผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจพลงังานให้มองเป็นภาพถัว่เฉลี่ยทัง้ 4 ไตรมาส
เพราะจะมีผลของฤดกูาลเข้ามาเก่ียวข้อง

2. ทกุโครงการที่บริษัทเข้าไปลงทนุมีก าไรทกุโครงการ มีทัง้ก าไรขัน้ต้นและก าไร
สทุธิทกุโครงการ เพียงแต่ในไตรมาสที่ 4 จะมีก าไรน้อยลงมาหากเทียบกบัชว่ง
ฤดูหนาวที่มีหิมะตกกบัไตรมาสอื่นๆ ฉะนัน้ หากถอดรายได้พิเศษ 200 ล้าน
บาทออกจะมีการขาดทนุหรือไม ่ขอชีแ้จงวา่ 200 ล้านบาท ไม่ได้เป็นรายได้ที่
เข้ามาแบบไม่มีต้นทุน มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการเร่ืองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ถ้าถอดรายได้พิเศษออกบริษัทฯ ก็ยงัมีผลก าไร

นายกฤตธน จงธนเศรษฐกลุ 
ผู้ ถือหุ้น 

สอบถาม : 
1. งบเฉพาะกิจการธุรกิจเหลก็มีรายรับเพิ่มขึน้แตท่ าไมยงัขาดทนุ
2. ดอกเบีย้รับลดลงแตด่อกบีย้จ่ายกลบัลดลงไมเ่ยอะเพราะเหตใุด
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นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร  

 

ชีแ้จง :  
1. งบเฉพาะกิจการธุรกิจเหล็กปีที่ผ่านมามีผลขาดทุนซึ่งเป็นไปตามภาวะ
อุตสาหกรรมเหล็ก แม้ปริมาณการผลิตและยอดขายสู่ตลาดมากขึน้แต่ยัง
ขาดทนุสทุธิอยู ่ 

2. ต้นทนุทางการเงิน เกิดจากบริษัทฯได้รับเงินกู้คืนจากบริษัทลกูในจ านวนมาก
ขึน้ ท าให้รายได้รับจากดอกเบีย้รับลดลง ในขณะเดียวกัน ในช่วงต้นปี 2560 
ที่มีข่าวออกไปในเชิงเข้าใจผิดว่าบริษัทมีปัญหาสภาพคล่องเร่ืองตัว๋แลกเงิน 
(BE) ท าให้ ต้นทุนทางการเงินของบ ริษัทถูกปรับสูงขึ น้  เป็นผลให้ผล
ประกอบการของบริษัทมีภาระต้นทนุทางการเงินดอกเบีย้จ่ายในอตัราที่สงูขึน้  

น.ส.จิราภรณ์ อรมภทัรศิลป์ 
อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น   
 
 
 
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร  

สอบถาม : นอกจากรายได้อื่นที่เป็นรายได้พิเศษ มีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 
129 ล้านบาท ปีที่แล้วมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 12 ล้านบาท ท าให้มี
บริษัทมีก าไร ฉะนัน้ หากถอดรายการพิเศษและก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนออก
ผลการด าเนินงานจริงๆ มีก าไรไมม่าก กรุณาชีแ้จง 
 
ชีแ้จง : อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกับผลประกอบของบริษัท เนื่องจากธุรกิจของ
บริษัทอยูต่า่งประเทศ รายได้ของบริษัทเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ เพื่อให้เป็นตาม
มาตรฐานบญัชีที่ถกูต้อง ต้องจดัท าผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนทุกสิน้งวด 
บางไตรมาสมีผลขาดทุน บางไตรมาสมีผลก าไร แต่ในปี 2560 มีการปรับปรุง
อตัราแลกเปลีย่นตามาตรฐานบญัชีทกุสิน้งวด จึงมีผลจากอตัราแลกเปลีย่นเป็น
ก าไร ซึง่หากถอดรายได้พิเศษทัง้สองออก บริษัทฯ ยงัมัน่ใจวา่มีก าไร 

 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2560 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2560 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2560 ที่บริษัทฯได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว และมอบหมายให้
ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ชีแ้จงเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯได้จดัสง่
รายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ ทัง้นี ้ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับ
รายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีหรือในรูปแบบเลม่ได้ใหมท่ี่บริเวณหน้าห้อง 

 

 ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินในปี 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 12,565.45 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 
5.31 มีหนีส้ินรวม 11,039.70 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 7.61 รายได้จากการขายและให้บริการ
จ านวน 3,676.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 28.73 รายได้รวม 4,222.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
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2559 ร้อยละ 35.08 ก าไรสทุธิจ านวน 256.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559  ร้อยละ 87.30 ทัง้นี ้รายละเอียดได้
ปรากฎตามงบการเงินซึง่ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 แล้ว 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี:้-  

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคดิเห็น 
นายกฤตธน จงธนเศรษฐกลุ 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร  

สอบถาม :  
1. บริษัทฯ ต้องขายเหลก็ที่ตนั งบการเงินบริษัทจึงจะไมข่าดทนุ  
2. จากการที่บริษัทฯ ได้เซ็นสญัญากับ Tata แล้ว 100,000 ตัน ยืนยัน

การสัง่ซือ้แล้ว 20,000 ตนั คาดวา่ปีนีย้อดขายจริงจะเป็นก่ีตนั  
3. จากดอกเบีย้จ่ายที่ลดลง ปีนีห้นีส้นิสว่นของบริษัทฯ จะลดลงหรือไม ่
4. หนีส้นิ 11,000 ล้านบาท หนีส้นิเป็นสกลุเงินตา่งประเทศเทา่ไหร่  
 

ชีแ้จง :  
1.บริษัทฯ มีโรงงานส าหรับการผลติเหลก็ 2 โรงงาน ในช่วงประมาณ 2-3 
ที่ผา่นมา บริษัทฯได้เปิดผลติเพียงโรงงานเดียว ในปี 2561 เร่ิมกลบัมา
ผลิตโรงงานที่หยุดไปก่อนหน้านี ้ประกอบจากการรับค าสัง่ซือ้จาก 
Tata ไว้ท าให้ปีนีบ้ริษัทฯจะมีผลประกอบการเก่ียวกับธุรกิจเหล็กใน
ทิศทางที่ดีขึน้ ส าหรับปริมาณจดุคุ้มทนุ (break even point) บนภาวะ
ผลต่างระหว่างราคาขายกับราคาเศษเหล็ก (metal space) ในระยะ
คงที่จะอยู่ที่ประมาณ 150,000 ตนั หากราคามีการแกว่งขึน้ลงตามส
ถาวะ เช่น ราคาน า้มันที่มีการขึน้ลง บางจังหวะท าให้ break event 
point ผนัแปรตามด้วย  

2.ส าหรับแผนการผลติและจ าหนา่ยของปี 2561 อยูท่ี่ประมาณ 270,000 
ตัน โดยมี 100,000 ตันเป็นการส่งออกที่ได้มีการเซ็นกับ Tata ไว้  
สดัส่วนส่งออกประมาณ 40% และขายในประเทศประมาณ 60%
ธุรกิจเหลก็จะคล้ายกบัธุรกิจน า้มนัท่ีราคาผนัแปรตามภาวะตลาด หาก
ไมม่ีปัจจยัที่ท าให้ราคาขึน้ลงแรง ปีนีผ้ลประกอบการนา่จะเป็นบวก  

3.เฉพาะส่วนของบริษัทหนีส้ินลดลงแต่อัตราดอกเบีย้ในตลาดปรับตัว
สงูขึน้   

4.ปัจจบุนับริษัทฯมีหนีส้ินท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศประมาณ 7,200 
ล้านบาท ซึง่อาจมีการคาดเคลือ่นเลก็น้อย และอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืม
สกลุตา่งประเทศมีตัง้แต ่1-3%  

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม  
 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันฑ์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

  เห็นด้วย 577,886,837 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
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งดออกเสยีง 0 เสยีง 
บตัรเสยี 0 เสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุน
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นเงินจ านวน 102,359,752 บาท ซึง่ตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากดัมาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรสะสมเทา่นัน้และห้ามจ่ายเงินปันผลใน
กรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่บริษัทฯ จึงพิจารณางดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 จึงขอเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถาม 
ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันฑ์ อนุมตัิงดจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมยและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 577,887,837 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  
บตัรเสยี 0 เสยีง  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เป็นผู้ ชีแ้จงต่อที่
ประชมุถึงการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี  

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า เพื่อให้เป็นตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ.43 ซึง่
ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทประจ าทกุปี นอกจากนี ้ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีหากผู้สอบบัญชี
รายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดตอ่กนั และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายเดิมท าหน้าที่ครบ 5 รอบบญัชีติดตอ่กนั บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิม
ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทโดยเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรแตง่ตัง้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 
จ ากัด และบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนและหลกัการเดียวกันกับปี 2560 และขอ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 รายช่ือดงันี ้ 
1.  นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4334   

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
    (เคยเป็นลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ระหวา่งปี 2551-2555 รวม 5 ปี) 
2. นายจมุพฎ ไพรรัตนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7645 
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บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย) 

3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 
บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

  (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย)  
4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5599 

บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย)  

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีซึ่งได้รับการเสนอช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีผลประโยชน์
ใดๆ ในบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท ซึ่งอาจกระทบต่อความ บริษัทที่เป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี:้- 

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคดิเห็น 
น.ส.จิราภรณ์ อรมภทัรศิลป์
อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น   

รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

สอบถาม : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั กบับริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ 
อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด มีลกัษณะความเก่ียวพันกันที่เป็นบริษัทใน
เครือเดียวกันหรือไม่ มีการท างานร่วมกันและแบ่งระยะเวลาท างานกัน
อยา่งไร  

ชีแ้จง : ส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพันธ์กัน เป็น
ลักษณะการท างานที่ท างานร่วมกัน ไม่มีปัญหาจากการอยู่คนละ
หนว่ยงานเนือ่งจากส านกังานสอบบญัชีมีข้อตกลงร่วมกนั ซึง่มกัเป็นแนว
ปฏิบัติของส านักงานสอบบัญชีท้องถ่ิน ( local firm) ในประเทศไทย
ลกัษณะแบบนี ้ส าหรับการท างานร่วมกันและระยะเวลาท างานกันนัน้
เป็นเร่ืองของบริษัทที่จะได้จดัท าแผนมาเสนอ 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  

มติที่ประชุม ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉนัฑ์ อนมุตัิให้แตง่ตัง้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
และบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561และก าหนด
คา่ตอบแทนเป็นเงิน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
เห็นด้วย 577,891,237 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  
บตัรเสยี 0 เสยีง  
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ก่อนเร่ิมประชุมในวาระนีก้รรมการผู้มีส่วนได้เสียทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ นายอนาวิล จิร
ธรรมศิริ และนางศรุตา ชิน ได้ขออนญุาตออกจากห้องประชมุ  
 

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 

 

 รองศาสตร์จารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ ตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 21 ก าหนดว่าในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะออกแบง่ออกให้
ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม ทัง้นี ้กรรมการที่จะออกตามวาระนีอ้าจ
ได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในครัง้นีม้ีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 3 คน ดงันี ้ 
1. นายสงวนเกียรติ ลิว่มโนมนต์   
2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
3. นางศรุตา ชิน    

 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยได้ประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทัง้ แจ้งผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในระหวา่งวนัที่ 
1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดงักลา่ว   
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนว
ทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนคดัเลอืกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้
ความเช่ียวชาญ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้ น า มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาความหลากหลาย
และองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมีหรือยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้พิจารณารายช่ือบคุคลที่กรรมการบริษัทเสนอจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและมีมติเป็นเอกฉนัท์ให้
เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ นายอนา
วิล จิรธรรมศิริ และนางศรุตา ชิน  เนื่องจากเป็นวา่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกบั
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิ
การท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้
เป็นอยา่งดีตลอดมา 
 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีสว่นได้เสยีไมไ่ด้ร่วมพิจารณาด้วยมีความเห็นวา่คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่คณุสมบตัิเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการเพื่อประโยชน์
ของบริษัทตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
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คา่ตอบแทนเสนอให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลท่ีคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอเป็นกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. นายสงวนเกียรติ ลิว่มโนมนต์  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
3. นางศรุตา ชิน   กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
 

 จากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงการลงคะแนนในวาระนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้
 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนีซ้ึ่งเป็นการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล จึงให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านสง่บตัร
ลงคะแนนทัง้ในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบตัร
ลงคะแนนส าหรับผู้ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คน จากผู้ ถือหุ้นพร้อมกนัในคราวเดียว  

 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิให้เลือกตัง้กรรมการบริษัทที่ออกจากวาระเป็นกรรมการบริษัท
ตอ่อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
1. นายสงวนเกียรติ ลิว่มโนมนต์ (เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่)  

 เห็นด้วย 577,891,237 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  
 

2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ (เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่)  
 เห็นด้วย 577,891,237 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  

 

3. นางศรุตา ชิน (เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่)  
 เห็นด้วย 577,891,237 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอแทนเสนอ โดยมี
รายละเอียดปรากฎในหนงัสอืเชิญประชมุที่บริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่
ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยค านึงถึงภาระความรับผิดชอบ การปฏิบัติ หน้าที่ของ
คณะกรรมการ และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทัง้ แนวปฏิบตัิที่บริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู ่โดยเสนอ
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ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2561 ซึง่เป็นอตัราคง
เดิมจากปี 2560 ดงันี ้ 

1. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน

ต าแหนง่  (บาทตอ่เดือน) 
ประธานกรรมการบริษัท 20,000 
กรรมการบริษัท 15,000 

1.2 คา่เบีย้ประชมุ 
ต าแหนง่  (บาทตอ่ครัง้ที่ประชมุ) 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 
กรรมการบริษัท 20,000 

2. คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
  คา่เบีย้ประชมุ 

ต าแหนง่ (บาทตอ่ครัง้ที่ประชมุ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  คา่เบีย้ประชมุ 

ต าแหนง่ (บาทตอ่ครัง้ที่ประชมุ) 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 10,000 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
  คา่เบีย้ประชมุ 

ต าแหนง่  (บาทตอ่ครัง้ที่ประชมุ) 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 15,000 
กรรมการสรรหาฯ 10,000 

2.4 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 คา่เบีย้ประชมุ 

ต าแหน่ง  (หนว่ย : บาท) 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 10,000 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชุม ส าหรับการจ่ายค่าเบีย้
ประชมุจะจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่เข้าประชมุ 

25



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2.

3. สทิธิประโยชน์อื่น
- การประกนัความรับผิดชอบส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) ทนุประกนัภยั 100,000,000
บาท และการประกันภัยการเดินทาง ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ค่าเบีย้ประกันภัยทัง้ 2 รูปแบบ
ก าหนดให้มีจ านวนวงเงินไมเ่กิน 400,000 บาท

4. โบนสั คา่เบีย้ประกนัภยัทางธรุกิจ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น
การจ่ายโบนัส ค่าเบี ย้ประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิ เศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จดัสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทกุคนทกุรูปแบบแล้ว ก าหนดให้มี
จ านวนเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท 

ในปี 2560 ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนให้แกค่ณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงิน 2,640,000 บาท ซึง่เป็นการจ่ายโดย
ไมเ่กินหลกัเกณฑ์ข้างต้น  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี:้- 

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคดิเห็น 
น.ส.จิราภรณ์ อรมภทัรศิลป์
อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น   

รศ. ดร.ณรงค์ อยูถ่นอม 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  

สอบถาม : จ านวนเงินคา่ตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และในปี 
2560 จ านวน 2,640,000 บาท รวมคา่ตอบทกุรูปแบบแล้วใช่หรือไม่ 

ชีแ้จง : รวมคา่ตอบแทนทกุรูปแบบแล้ว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ อนมุตัิคา่ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 
2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
เห็นด้วย 578,001,237 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จ านวน 
240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน    
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560    ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่  21 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป จ านวน 
240,00,000 บาท และมีมติให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป จ านวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดงันี ้

1. จดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) จ านวนไมเ่กิน 160,000,000 หุ้น
2. จดัรรเพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไมเ่กิน 80,000,000 หุ้น
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ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทัว่ไปภายในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในปีถัดไป แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการ
เพิ่มทนุและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุภายในก าหนดดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องยกเลกิมติที่ประชมุดงักลา่ว 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิยกเลกิมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไปและการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปจ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering)จ านวนไมเ่กิน 160,000,000 หุ้น และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 80,000,000 
หุ้นดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 
240,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็นจ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 240,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจดัสรรแบบมอบอ านาจทัว่ไป
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนถืออยู่  (Rights Offering)และบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. ดงัตอ่ไปนี ้ 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 1,040,000,000 บาท (หนึง่พนัสีส่บิล้านบาท) 

แบง่ออกเป็น 1,040,000,000 หุ้น (หนึง่พนัสีส่บิล้านหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุ้นสามญั 1,040,000,000 หุ้น (หนึง่พนัสีส่บิล้านหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (   - )

โดยรายละเอียดการเพิ่มทนุปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จ านวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญั
จ านวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงัรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถาม 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติอนมุตัิเร่ืองดงัตอ่ไปนีต้ามที่เสนอ 
1. การยกเลิกมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไปและ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวน
ไม่เกิน 240,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน
160,000,000 หุ้น และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 80,000,000 หุ้นดงักลา่ว
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2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 บาท
จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนดงัรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 578,002,137 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น    
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กลา่วว่า บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนของบริษัท อีกจ านวน 
240,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็นจ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 160,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว เพื่อ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไมเ่ป็นการเสนอขายหุ้นใน
ราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี กจ.72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอขายจะไมต่ ่ากวา่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั
ของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) ท าวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้า(15)วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น และบคุคลดงักลา่วจะต้องไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะก ากับตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกนั พ.ศ.2546

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯเพื่อพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจดงันี ้ 
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- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุม่บคุคล
ก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย
อตัราสว่นการจองซือ้ วนัและเวลาที่เสนอขาย และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

- เข้าเจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อนั
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

- ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงติดต่อ และยื่นค าขออนญุาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อมีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ โดยวิธีการที่ (1) และ (2) แล้วทนุช าระแล้วในสว่นที่เพิ่มขึน้จะมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน
กว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวนหุ้ นไม่เกิน 
240,000,000 หุ้น หากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทนุช าระแล้วใน
สว่นที่เพิ่มขึน้จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็น
จ านวนหุ้นไมเ่กิน 160,000,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบคุคลในวงจ ากดั
ตาม (2) ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึน้จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุซึง่เป็นจ านวนหุ้นไมเ่กิน 80,000,000 หุ้น 

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่บริษัทจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป 
หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไปแล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน  

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)จ านวนไมเ่กิน 160,000,000 หุ้น และบคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดงัรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้การท า General Mandate ข้างต้นจะมี
สว่นช่วยท าให้บริษัทมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สง่เสริมสภาพคลอ่ง และ
โครงสร้างเงินทนุท่ีเหมาะสมของบริษัท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี:้- 

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคดิเห็น 
นายกฤตธน จงธนเศรษฐกลุ 
ผู้ ถือหุ้น 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

สอบถาม : บริษัทฯจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนท่ีจะเพิ่มทนุ มีข้อเสนอวา่หาก
บริษัทจะเพิ่มทุนจริงก็ไม่ต้องน าบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์  

ชีแ้จง : บริษัทฯมีความตัง้ใจที่จะน าบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์เพื่อเป็นการขยายฐานทุน และน าฐานทุนใหม่ไปขยายธุรกิจ 
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการขอมติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
เป็นแผนส ารอง โดยแผนหลักบริษัทพยายามบริหารจัดการการ
ขบัเคลื่อนธุรกิจโดยไม่รบกวนผู้ ถือหุ้น  อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจ
ปัจจุบนัค่อนข้างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอมติเพิ่ม
ทนุแบบ General Mandate ไว้เป็นแผนส ารอง  
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไมเ่กิน 240,000,000 หุ้น มลูคา่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160 ,000,000 หุ้ น และบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จ านวนไมเ่กิน 80,000,000 หุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 578,002,137 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสยีง 100 เสยีง  
บตัรเสยี 0 เสยีง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการน าบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ    
ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติ
อนุมตัิให้บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น าหุ้นของเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2560 ของบริษัทมีมติอนุมตัิให้ เชาว์ เอ็น
เนอร์ยี่เพิ่มทนุจดทะเบียน อีกจ านวน 245,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 490,000,000 หุ้น จากทนุ
จดทะเบียนเดิมจ านวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั 1,630,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ และมีมติอนมุตัิให้เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ จ านวน 490,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ ดงันี ้
(1) หุ้นสามญัใหมจ่ านวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering)
(2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 122,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ เชาว์ สตีล ตามสดัสว่นการถือหุ้น

ของผู้ ถือหุ้นดังกล่าวในเชาว์ สตีล (Pre- Emptive Right) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับ
ประชาชนเป็นครัง้แรกของเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในเชาว์ เอ็นเนอร์
ยี่ และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการที่สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเชาว์ เอ็น
เนอร์ยี่ ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ เหลือร้อยละ 61.10 ของ
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่  หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่

การเพิ่มทนุของเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ ดงักลา่ว ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ลดลง ซึ่งเข้าข่าย
เป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวข้องก าหนด 
โดยเมื่อค านวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และบริษัทฯได้จัดส่ง
สารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัชี 2 ท้ายประกาศของประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  
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คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้นี  ้เป็นรายการที่
สมเหตสุมผลตอ่บริษัทฯ โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กบัเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ให้มากขึน้ เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจของเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ รวมทัง้ เพื่อให้เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่สามารถระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี ้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ของบริษัทฯ ให้มากขึน้ จึงเห็นควรเสนอที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิให้บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทน าหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 
เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือ
บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดสดัสว่นการให้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท และ
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่จะมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นดงักลา่ว (Record Date) เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบั
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุของเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมถึงการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่วให้ส าเร็จลลุว่ง 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมตัิการน าบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

  เห็นด้วย 578,002,237 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
  งดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี 0 เสยีง  

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 37 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามค าสัง่หวัหน้าคณะ
รักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ขอมอบหมายให้ ประธาน
กรรมการบริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ชีแ้จงเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
มหาชนที่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถเข้าช่ือกนัเป็นหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ และก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นใน
กรณีดงักลา่วนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่รับการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อบงัคบัข้อ 37 เดิม
ทัง้หมด และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน   

 

“ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  
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การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45)วนันบัแต่วนัที่ได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45)วนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถาม 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 578,002,237 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง  

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
ประธานฯ กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่

ปรากฏในวาระการประชมุ    

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคดิเห็น 
นายธนพล หวงัธีระประเสริฐ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 

สอบถาม : 
1. บริษัทฯมีต้นทนุการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ที่ญ่ีปุ่ นประมาณเมกะวตัต์ละ

เทา่ไหร่
2. มีบางบริษัทที่ลงทุนในประเทศญ่ีปุ่ นใช้เทคโนโลยี spider เพื่อให้

ต้นทนุลดลง บริษัทได้มีการใช้เทคโนโลยีนีด้้วยหรือไม่
3. ปี 2558-2559 บริษัทฯได้แจ้งความคืบหน้าว่าบริษัทฯมีการพฒันา

โครงการใดบ้าง พื น้ที่ ใดบ้าง แต่ในปี 2560 ไม่ได้มีการแจ้งว่า
โครงการไหนจะมีการพัฒนา จึงขอสอบถามว่าขณะนีบ้ริษัทฯมี
โครงการที่ก าลงัจะพฒันาหรืออยู่ระหว่างพฒันาที่ประเทศญ่ีปุ่ นอีก
หรือไม่
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ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จง : 
1. ต้นทนุการก่อสร้างที่ประเทศญ่ีปุ่ นจะไม่เหมือนในประเทศไทยเพราะ
ที่ดินในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่แนวราบ จะไม่ค่อยมีต้นทนุใน
การปรับหน้าดินหรือเตรียมความพร้อมด้านการก่อสร้าง ในขณะที่
ประเทศญ่ีปุ่ นจะเป็นพืน้ที่แนวเขาจะมีต้นทนุตรงนีท้ี่แตกต่างกนัไป จึง
ไม่สามารถระบุตวัเลขได้ แต่กรอบการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 80-120
ล้านบาท ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของแตล่ะโครงการท่ีแตกตา่งกนัไป

2. เทคโนโลยี spider เป็นเคร่ืองจักรหนักที่สามารถเข้าไปก่อสร้างตัว
รากฐานได้บนพืน้ที่มีแนวชัน เป็นเทคโนโลยีทั่วไปแถบยุโรปและใน
ประเทศญ่ีปุ่ นได้มีการใช้กันอยู่แล้ว แต่โดยหลกัของประเทศญ่ีปุ่ นจะ
เห็นว่าลักษณะการลงทุนของนักลงทุนประเทศญ่ีปุ่ น เองจะมี
ความคุ้นเคยกบัการจดัหน้าดินให้เรียบก่อนที่จะเป็นการก่อสร้าง แต่
โครงการของกลุม่เชาว์ไมไ่ด้เน้นการก่อสร้างบนพืน้ท่ีเรียบเพราะจะท า
ให้ต้นทุนค่อนข้างสงู บริษัทฯใช้การออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ช่วย
ลดต้นทุนในการเตรียมความพร้อมหน้าดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างให้
คุ้มค่ามากที่สดุ จากข่าวที่บริษัทฯแจ้งผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์
พร้อมรูปภาพจะเห็นได้ว่าโครงการของบริษัทฯไม่ได้ติดตัง้บนพืน้ที่
เรียบแตจ่ะติดตัง้ไปตามสภาพตวัที่ดิน

3. ในเร็วๆ นีบ้ริษัทฯจะมีการให้ข้อมลูเพิ่มเตมิในโครงการท่ีบริษัทฯจะเร่ิม
ก่อสร้าง สว่นโครงการท่ีบริษัทฯพฒันาทัง้หมดนัน้เนื่องจากอยูร่ะหวา่ง
เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หรือเตรียมตัว
filing ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการในอนาคตจะไปอยู่ในสว่น filing ที่บริษัท
จะยื่น

นายกฤตธน จงธนเศรษฐกลุ 
ผู้ ถือหุ้น  

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

สอบถาม : 
1. โครงการ Ueda ขนาด 12 เมกะวตัต์ ที่อยูบ่น website มีความคืบหน้า
อยา่งไร

2. 100 เมกะวตัต์ จะมีความคืบหน้า COD เมื่อไหร่
3. filing ประมาณเมื่อไหร่

ชีแ้จง : 
1. โครงการ ueda อยู่ในระหว่างพฒันาได้จ่ายค่าขยายเขตไปเรียบร้อย
แล้ว การขยายเขตตอ่จากนีอ้ีกประมาณ 2 ปี

2. ปัจจุบันมีโครงการที่ COD แล้วประมาณ 70 เมกะวตัต์ ขายออกไป
ประมาณ 4 เมกะวัตต์ คงเหลือประมาณ 66 เมกะวัตต์ ส่วนที่ขาด
ประมาณ 30 เมกะวตัต์ บริษัทฯได้รับอนมุตัิสนิเช่ือจากธนาคารเพือ่เข้า
ก่อสร้างแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเข้าเซ็นสัญญาเร็วๆ นี  ้เมื่อมีการเซ็น
สญัญาจะมีการแจ้งผา่นระบบตลาดหลกัทรัพย์ให้นกัลงทนุทราบตอ่ไป

จากช่วงต้นปีที่แล้วที่มีการออกข่าวเร่ืองตัว๋ BE ท าให้นกัลงทุนหลาย
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รายได้รับผลกระทบ จากที่ผ่านมาบริษัทฯสามารถขอวงเงินกู้ กับ
สถาบนัการเงินได้คอ่นข้างรวดเร็ว แต่เมื่อมีขา่วลกัษณะนัน้ออกไปท า
ให้ต้นทนุการกู้ยืมของบริษัทสงูขึน้ และสถาบนัการเงินให้ความเข้มข้น
ในการพิจารณาสินเช่ือมากขึน้ จึงอาจเกิดความลา่ช้าบ้าง อยา่งไรก็ดี
เร็วๆนีห้ากมีการลงนามสญัญาก็จะมีขา่วออกไปตามล าดบั  

3.การยื่น filing บริษัทมีความพร้อมแล้ว 100% นอกจากนีเ้ป็นขัน้ตอน
ของการยื่น filing ตามปกติ  

 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวนันี ้และขอขอบคณุที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจาก
บริษัทฯผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นท่ีกรุณาเป็นสกัขีพยานในการประชมุ และกลา่วปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา  15.50 น.   
 

อนึ่ง สรุปจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉนัทะการประชมุครัง้นีร้วมทัง้สิน้ 88 ราย นบัจ านวน
หุ้นรวมกันได้ทัง้สิน้ 578,002,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2503 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทฯได้ตรวจนบั
คะแนนเสยีงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

-ดร.ปรชัญา เป่ียมสมบูรณ์- 
  ลงช่ือ............................................... ประธานในที่ประชมุ 
               (   ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์  ) 
                       ประธานกรรมการ 
 

           -นายอนาวิล จิรธรรมศิริ- 
                   ลงช่ือ...............................................  
               (   นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  ) 
                 ประธานกรรมการบริหาร 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่2 และวาระที ่3 

รายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) 

บริษทัฯ จดัส่งรายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซ่ึงท่านสามารถรับรายงานประจ าปี 2561 ในแบบรูปเล่มได ้ณ 
หอ้งลงทะเบียนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ดว้ย 

ส าหรับท่านท่ีไม่ไดม้าร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานดงักล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับ
หนงัสือรายงานประจ าปี 2561 ขา้งล่างน้ี และส่งโทรสารท่ีหมายเลข 0 2033 0909 หรือส่งไปรษณียต์ามท่ีอยูข่า้งล่างน้ีมายงับริษทั เพ่ือ
ด าเนินการจดัส่งใหท่้านทางไปรษณีย ์ 

................................................................................................................................................................................................................. 
-พบัท่ีน่ี- 

แบบฟอร์มขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2561 

ขา้พเจา้ช่ือ.............................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู ่เลขท่ี ........................................ หมู่บา้น/อาคาร............................................................................................................. 
ถนน ................................................ ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์............................................ 

มีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบหนงัสือ 
-พบัท่ีน่ี- 

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

ส่งถึง นางสาวศิริรัตน์ คงเพง็ 
ส านกังานเลขานุการบริษทั 
บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยนิูต 2/1006-1008 
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

(ขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2561) 

ติด
แสตมป์ 
3 บาท 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัที ่1. 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 
อายุ 76 ปี  
ต ำแหน่ง : รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  

สญัชำติ : ไทย 
วนัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 3 มีนำคม 2552   

(ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2562 เป็นเวลำ 10 ปี 1 เดือน) หำกไดรั้บเลือกเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งอีกคร้ัง จะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ี รวมเป็นเวลำ 13 ปี 1 เดือน 

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั 

: ไม่มี 

คุณวฒิุกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม : - ปริญญำเอก สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ
Missouri University of Science and Technology, USA 
- ปริญญำโท สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

Stanford University, USA
- ปริญญำตรี สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง)
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
- หลกัสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes

University of Florida, USA
- หลกัสูตร Certificate in Telecommunications

Southern Alberta Institute of Technology, Canada
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. 

กำรถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

: -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปี  ย ้อนหลัง 
และ/หรือ ต ำแหน่งท่ีส ำคญั 

: ปี 2555 – ปัจจุบนั   นำยกสภำมหำวทิยำลยัรำชภฎักำญจนบุรี 
ปี 2551 – ปัจจุบนั   รองอธิกำรบดีมหำวทิยำลยัศรีปทุม 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืน 

(ก) กิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

(ข) กิจกำรอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ ำนวน 1 กิจกำร) 
- กรรมกำร บริษทั เอสพียนิูเสอร์ช จ ำกดั

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ตอ่บริษทั 

: ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

คุณสมบติัตอ้งหำ้ม : 1. ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำ
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษทัใน
รอบปีท่ีผำ่นมำ

กำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2561 : 1. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  5/5 คร้ัง 
2. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 คร้ัง
3. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 2/2 คร้ัง
4. เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. 

ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัที ่2. 

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
อายุ 66 ปี  
ต ำแหน่ง : กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
สญัชำติ : ไทย 
วนัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 3 มีนำคม 2552  

(ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2562 เป็นเวลำ 10 ปี 1 เดือน) หำกไดรั้บเลือกเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งอีกคร้ัง จะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ี รวมเป็นเวลำ 13 ปี 1 เดือน 

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั 

: ไม่มี 

คุณวฒิุกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม : - ปริญญำโท พฒันศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำบริหำรธุรกิจ
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวทิยำลยักรุงเทพ
- หลกัสูตร Certificate Visiting Colleague Program,

University of Hawaii at Manao, USA
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรมหำวทิยำลยัระดบัสูง (รุ่นท่ี 8) ทบวงมหำวทิยำลยั

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 13/2006

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย
กำรถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

: -ไม่มี- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปี  ย ้อนหลัง 
และ/หรือ ต ำแหน่งท่ีส ำคญั 

: ปี 2560 – ปัจจุบนั    รองอธิกำรบดี มหำวทิยำลยัศรีปทุม 
ปี 2559 – ปัจจุบนั    กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

         บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
ปี 2556 – ปัจจุบนั    กรรมกำร บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. 

 
 

 

 

 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืน 

(ค) กิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
(จ ำนวน 1 กิจกำร) 
- กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
(ง) กิจกำรอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ ำนวน 1 กิจกำร) 

- กรรมกำร บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล จ ำกดั  
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ตอ่บริษทั 

: ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

คุณสมบติัตอ้งหำ้ม : 1. ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำ
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษทัใน
รอบปีท่ีผำ่นมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2561 : 1.   เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  5/5 คร้ัง  
2. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
3. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 2/2 คร้ัง 
4. เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. 

ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัที ่3. 

นายมาร์ค ด.ี เรมจีาน 
อายุ 52 ปี  
ต ำแหน่ง : กรรมกำรอิสระ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
สญัชำติ : อเมริกนั 
วนัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 3 มีนำคม 2552  

(ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2562 เป็นเวลำ 10 ปี 1 เดือน) หำกไดรั้บเลือกเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งอีกคร้ัง จะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ี รวมเป็นเวลำ 13 ปี 1 เดือน 

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั 

: ไม่มี 

คุณวฒิุกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม : - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA 
- ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์ สำขำเคร่ืองจกัรกล

Massachusetts Institute of Technology, USA
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 207/2015

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย
กำรถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

: จ ำนวน 414,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน 0.05 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปี  ย ้อนหลัง 
และ/หรือ ต ำแหน่งท่ีส ำคญั 

: ปี 2550 – ปัจจุบนั   กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
  บริษทั บิวเดอร์สมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืน 

(ก) กิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ ำนวน 1 กิจกำร) 
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ

บริษทั บิวเดอร์สมำร์ท จ ำกดั (มหำชน)
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. 

(ข) กิจกำรอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ ำนวน 1 กิจกำร) 
- ผูอ้  ำนวยกำรดำ้นกำรเงิน บริษทั ยำนนำ เวนเจอร์ จ ำกดั

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ตอ่บริษทั 

: ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

คุณสมบติัตอ้งหำ้ม : 1. ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำ
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษทัใน
รอบปีท่ีผำ่นมำ

กำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2561 : 1.  เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  4/5 คร้ัง 
2. เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. 

 
 

ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัที ่4.  

 
นางสาวคู เมน ไว 
อายุ  45 ปี  
ต ำแหน่ง : กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
สญัชำติ : องักฤษ 
วนัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 3 มีนำคม 2552  

(ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2562 เป็นเวลำ 10 ปี 1 เดือน) หำกไดรั้บเลือกเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งอีกคร้ัง จะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ี รวมเป็นเวลำ 13 ปี 1 เดือน 

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั 

: ภรรยำของนำยอนำวลิ จิรธรรมศิริ 

คุณวฒิุกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม : - ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

กำรถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

: จ ำนวน 40,500,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน 5.06 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปี  ย ้อนหลัง 
และ/หรือ ต ำแหน่งท่ีส ำคญั 

: ปี 2557 – ปัจจุบนั   กรรมกำร บริษทั เชำว ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
ปี 2557 – ปัจจุบนั   กรรมกำร บริษทั เกนกิ ซูชิ บำงกะปิ จ ำกดั 
ปี 2557 – ปัจจุบนั   กรรมกำร บริษทั เซน-เรียว นิฮอนมูระ จ ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืน 

(ก) กิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
- ไม่มี 

(ข) กิจกำรอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ ำนวน 3 กิจกำร) 
- กรรมกำร บริษทั เชำว ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)  
- กรรมกำร บริษทั เกนกิ ซูชิ บำงกะปิ จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั เซน-เรียว นิฮอนมูระ จ ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง

: ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

42



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. 

 
 

 

 

ผลประโยชน์ตอ่บริษทั 

คุณสมบติัตอ้งหำ้ม : 1. ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำ
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษทัใน
รอบปีท่ีผำ่นมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2561 : 1. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  4/5 คร้ัง  
2. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 13/13 คร้ัง 
3. เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5. 

 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 

 

ช่ือ :  คุณ ศุภชยั ปัญญาวฒัโน  อาย ุ: 55 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี : 3930 
คุณวฒิุสูงสุดทางการศึกษา :  ปริญญาโท สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน : ปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีร่วมกบับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นเวลามากกวา่ 30 ปี  
จ านวนหุน้ท่ีถือหุน้ในบริษทั (%) : ไม่มี 
ประวติัท าผดิกฎหมาย : ไม่มี  
 
 

ช่ือ :  คุณ ณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร   อาย ุ: 45 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี : 5730 
คุณวฒิุสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน : ปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีร่วมกบับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นเวลามากกวา่ 20 ปี  
จ านวนหุน้ท่ีถือหุน้ในบริษทั (%) : ไม่มี 
ประวติัท าผดิกฎหมาย : ไม่มี  
 
 

ช่ือ :  คุณ กรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ  อาย ุ: 46 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี : 5874 
คุณวฒิุสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ประสบการณ์ท างาน : ปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีร่วมกบับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นเวลามากกวา่ 20 ปี  
จ านวนหุน้ท่ีถือหุน้ในบริษทั (%) : ไม่มี 
ประวติัท าผดิกฎหมาย : ไม่มี  
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6. 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทรี้ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2562 

ขา้พเจา้ บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 
14.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุนและการเพิม่ทุน

1.1        การลดทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในจ านวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นจ านวน 800,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 
240,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

1.2        การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 
บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวม 240,000,000 บาทโดยเป็นการเพ่ิม
ทุนในลกัษณะดงัน้ี  

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั 240,000,000 1 240,000,000 
          (General Mandate) 

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน
ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวม 
240,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) หุน้สามญั ไม่เกิน 160,000,000 20 

2. บุคคลในวงจ ากดั
 (Private Placement)

หุน้สามญั ไม่เกิน 80,000,000 10 

         1/ ร้อยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  
หมายเหตุ  
 พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือ

ให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้รวมถึงมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาท่ีเสนอขาย
และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน

 เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
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 ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงติดต่อ
และยืน่ค  าขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และน าหุน้สามญัเพ่ิมทุน
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ

ทั้งน้ี การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังถดัไป 
หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคร้ังถดัไปแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

 3. ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 วนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C  โรงแรม
แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขท่ี 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 มีมติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัท่ี 15  มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต

4.1 บริษทัจะด าเนินการขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และทุนช าระแลว้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัต่อ
กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ 

 4.2 บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือน าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่
บริษทัฯ จะด าเนินการเพ่ิมทุนเพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ และ/หรือ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพ่ือ
ช าระคืนเงินกูข้องบริษทั

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน

เพ่ือใหบ้ริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงข้ึน และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ และ/หรือ ลดอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุนของบริษทั 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน

จากการท่ีบริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึนและมีศกัยภาพในการท าก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลท าใหบ้ริษทัมีผลประกอบท่ีดีข้ึนใน
อนาคต ซ่ึงผูถื้อหุน้จะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่ากิจการท่ีเพ่ิมข้ึน 

8. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน

-ไม่มี- 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562  เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพ่ิม

ทุนและจดัสรรเพ่ิมทุน แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

2 ก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นเพ่ือการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
(Record Date) 

วนัท่ี 15  มีนาคม 2562 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 วนัท่ี 26 เมษายน 2562 
4 ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน รวมทั้ง แกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทัฯ กบักระทรวงพาณิชย ์ 
ภายใน 14 นบัวนัแต่วนัท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้มีมติอนุมติั 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

-นายอนาวิล จิรธรรมศิริ-
  ลายมือช่ือ............................................... ผูมี้อ  านาจลงนามสารสนเทศ 

  ( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ) 
   ประธานกรรมการบริหาร  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7. 
 

 

 
 

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
อาย ุ66 ปี 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
สญัชาติ : ไทย 
คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม : - ปริญญาโท พฒันศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
- หลกัสูตร Certificate Visiting Colleague Program,  

University of Hawaii at Manao, USA  
- หลกัสูตรผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัระดบัสูง (รุ่นท่ี 8) ทบวงมหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 13/2006  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

: -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอ่ืน 

(ก) กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
(จ านวน 1 กิจการ) 
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) 
(ข) กิจการอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 1 กิจการ) 

- กรรมการ บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล จ ากดั  
การมีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ : มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ และวาระ

ท่ี 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2562  
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม 
อาย ุ75 ปี  

ต าแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  

สญัชาติ : ไทย 
คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม : - ปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

Missouri University of Science and Technology, USA 
- ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า Stanford University, USA 
- ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes University of 

Florida, USA 
- หลกัสูตร Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of 

Technology, Canada 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

: -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอ่ืน 

(ค) กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
-ไม่มี- 

(ง) กิจการอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 1 กิจการ) 
- กรรมการ บริษทั เอสพียนิูเสอร์ช จ ากดั 

การมีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ : มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ และวาระ
ท่ี 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2562 
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คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต ่าของประกาศกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท า
เป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ
ของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ใน
กรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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9. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. 

ปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท   แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ________________________ เขียนท่ี ______________________________ 
                                                    วนัท่ี _____เดือน____________พ.ศ._______ 

(1) ขา้พเจา้ ____________________________________________สัญชาติ______________________________________ 
 อยูบ่า้นเลขท่ี _____________ถนน_________________________ ต าบล/แขวง ________________________________ 
 อ าเภอ/เขต __________________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย ์___________________ 
 

(2)   เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทรี้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 

        โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม_________________ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _________________เสียง ดงัน้ี 
  หุน้สามญั_________________________ หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ____________________ เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ_______________________ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ___________________  เสียง 
 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษทัปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) 

 
 

     1.       ช่ือ _____________________________________________อาย ุ________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                 
      ถนน _________________________ต าบล/แขวง ______________________อ าเภอ/เขต                                 
      จงัหวดั _______________________รหสัไปรษณีย ์____________________ หรือ  
 

       2.       ช่ือ รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง        อาย ุ       66     ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     101/ 5                                                          
      ถนน ลาดพร้าว 1                ต าบล/แขวง     คลองถนน       อ าเภอ/เขต       สายไหม                        
      จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์   10220                           หรือ  
 

       3.     ช่ือ รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม            อาย ุ     76      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี        30                                      
      ถนน รามอินทรา 67         ต าบล/แขวง   คนันายาว           อ าเภอ/เขต       คนันายาว                 
      จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์  10320  
    

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอร์มินลั 21 เลขท่ี 
2,88 ซอยสุขุมวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนดว้ย 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 

     ลงนาม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
                  (                                                    ) 
 
 

     ลงนาม __________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                  (                                                   ) 

หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นผูรั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได ้
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8. 

             หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

 ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  เร่ือง  ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 
 
 

  เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _______________________ เขียนท่ี ______________________________ 

                                                    วนัท่ี _____เดือน____________พ.ศ._______ 
 

(1) ขำ้พเจำ้ __________________________________________ สญัชำติ_____________________________________ 
 อยูบ่ำ้นเลขท่ี ___________ ถนน_________________________ ต ำบล/แขวง ________________________________ 
 อ ำเภอ/เขต __________________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย ์__________________ 
 

(2)   เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทรี้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
        โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม_________________ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ________________เสียง ดงัน้ี 
  หุน้สำมญั__________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ___________________ เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ________________________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ___________________ เสียง 
 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทัได ้โดยมีรำยละเอียดกรรมกำรอิสระของบริษทัปรำกฏตำม
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย) 

 

     1.       ช่ือ _____________________________________________อำย ุ________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                                 
      ถนน _________________________ต ำบล/แขวง ______________________อ ำเภอ/เขต                                 
      จงัหวดั _______________________รหสัไปรษณีย ์____________________ หรือ  
 
 

       2.       ช่ือ รองศำสตรำจำรย ์กลัยำภรณ์ ปำนมะเริง        อำย ุ       66     ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี     101/ 5                                                          
      ถนน ลำดพร้ำว 1                ต ำบล/แขวง     คลองถนน       อ ำเภอ/เขต       สำยไหม                        
      จงัหวดั     กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย ์   10220                           หรือ  
 
 

       3.     ช่ือ รองศำสตรำจำรย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม            อำย ุ     76      ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี        30                                      
      ถนน รำมอินทรำ 67         ต ำบล/แขวง   คนันำยำว           อ ำเภอ/เขต       คนันำยำว                 
      จงัหวดั  กรุงเทพมหำนคร    รหสัไปรษณีย ์  10320  
 

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอร์พอยท ์สุขมุวทิ เทอมินลั 21 เลขท่ี 2,88 
ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันำ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร  10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืน
ดว้ย 
 

(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบ
ปี 2561 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ดงัน้ี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
3. นายมาร์ค ด.ี เรมจีาน
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
4. นางสาวคู แมน ไว
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จ านวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
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วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 บาท และ
การแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 

240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวน
ไม่เกนิ 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 80,000,000 หุ้น  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัแิผนการระดมทุนของบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

วาระที ่12 เร่ืองอ่ืนๆ ถ้าม ี
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ
ใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

ลงนำม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
  (                                                 ) 

ลงนำม __________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (                                                 ) 

หมำยเหต ุ 1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรผูถื้อหุน้สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลก็ได้
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

 กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสั ทร้ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอร์
พอยท์ สุขุมวิท เทอมินลั 21 เลขท่ี 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันำ) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร  10110 หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
  

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  
ส าหรับผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

  เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _____________________ เขียนท่ี ______________________________ 

วนัท่ี _____เดือน____________พ.ศ._______ 

(1) ขา้พเจา้ _________________________________________________________________________________________
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี________________  ถนน_________________________ ต าบล/แขวง ________________________
อ าเภอ/เขต _______________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย ์________________________

ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กบั __________________________________________________

ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทรี้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)

  โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม__________________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________เสียง ดงัน้ี 
หุน้สามญั___________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ___________________เสียง
หุน้บุริมสิทธิ_________________________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั __________________เสียง

(2) ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษทัปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย)

 1.       ช่ือ _____________________________________________อาย ุ________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี
 ถนน _________________________ต าบล/แขวง ______________________อ าเภอ/เขต       
 จงัหวดั _______________________รหสัไปรษณีย ์____________________ หรือ  

 2.       ช่ือ รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  อาย ุ  66     ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     101/ 5 
    ถนน ลาดพร้าว 1                ต าบล/แขวง     คลองถนน   อ าเภอ/เขต       สายไหม  
    จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์   10220            หรือ 

 3.     ช่ือ รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม  อาย ุ     76      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี        30  
 ถนน รามอินทรา 67         ต าบล/แขวง   คนันายาว  อ าเภอ/เขต       คนันายาว  

    จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์  10320  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอร์พอยท ์สุขมุวทิ เทอมินลั 21 เลขท่ี 2,88 
ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ

 หุน้สามญั_____________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________ เสียง
 หุน้บุริมสิทธ์ิ___________________หุน้ ออกเสยงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด  _________________________ เสียง
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่2   พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบ

ปี 2561 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่5   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่6   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                         การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง  

2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง  

3. นายมาร์ค ด.ี เรมจีาน  
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง 

4. นางสาวคู เมน ไว   
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือสอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 บาท และ

การแก้ไขเพิม่ทุนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือสอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 

240,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right) Offering) จ านวนไม่เกนิ 
160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 80,000,000 หุ้น 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัแิผนการระดมทุนของบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาช) (บริษัทย่อย)  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
วาระที ่12 เร่ืองอ่ืนๆ ถ้าม ี 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรกิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม 
เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

     ลงนาม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
                       (                                                   ) 
     ลงนาม __________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (                                                   ) 

หมายเหตุ   1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ แบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สั โตเดียน (Custodian) ใน ประเทศ ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประขุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 
 

  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทรี้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอร์
พอยท ์สุขมุวทิ เทอมินลั 21 เลขท่ี 2,88 ซอยสุขมุวทิ19 (วฒันา) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
 
 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
             เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน 

 

การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการลงทะเบียน
ดว้ยระบบบาร์โคต้ (Barcode) ดงัน้ี เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าหนงัสือนดั
ประชุม ใบลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะมาดว้ย  

 

เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

(ก) ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (Barcode) ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
(ข) เอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเพ่ือลงทะเบียน 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทย : บตัรประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ เป็นตน้ 
- ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ : หนงัสือเดินทาง  

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (Barcode) บริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้อบฉนัทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง เพื่อลงทะเบียน 

 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้มอี านาจกระท าการแทนของนิตบุิคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก)  ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (Barcode) ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
(ข)   เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูมี้อ านาจกระท าการแทนของนิติบุคคล เพื่อลงทะเบียน 
(ค)   ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุน้ 
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : ตอ้งออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : ตอ้งออกโดยส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตั้งอยู ่หนงัสือ

รับรองการเป็นนิติบุคคลตอ้งผ่านการรับรองจากโนตาร่ีพบับลิค หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 6 เดือน 
เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และใหผู้มี้อ  านาจลง
นามผกูพนันิติบุคคลลงนามรับรองค าแปล 

2.2 กรณีผู้มอี านาจกระท าการแทนของนิตบุิคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก)  ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (Barcode) บริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
(ข)  หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค)  ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูมี้อ านาจของนิติบุคคลท่ีมีลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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(ง)  ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง เพื่อลงทะเบียน 
(จ)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุน้  
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : ตอ้งออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : ตอ้งออกโดยส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตั้งอยู ่

หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลตอ้งผ่านการรับรองจากโนตาร่ีพบับลิค หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 6 
เดือน เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และใหผู้มี้
อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงนามรับรองค าแปล 

 

3. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1 ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 
3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุนต่างประเทศมอบใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนตอ้งส่งหลกัฐาน 

   ต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
(ก) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 
(ข) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน  

 

ทั้งน้ี เอกสารใดท่ีตน้ฉบบัมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงนามรับรองค าแปล  

 

วธีิการมอบฉันทะ 
 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นแต่ละรายตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการเคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไว้
จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 ดงัน้ี  

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ 
หากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ประสงคจ์ะใชห้นงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบ ค. ได้จาก www.chowsteel.com และโปรดน าใบลงทะเบียนท่ีมีระบบบาร์โคต้ 
(Barcode) ปรากฏอยูม่าในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย  
 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดยีวเท่านั้น ดงัน้ี  

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 
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2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัคนใดคน
หน่ึง โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ
ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัตาม
กฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงัส านกังานเลขานุการบริษทัภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชุมอยา่งนอ้ย
คร่ึงชัว่โมง เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อ
หุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่
เป็น คสัโตเดียนท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 
2562 ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขท่ี 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมในหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2562 
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ข้อบงัคบับริษัททีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี  (4) เดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั   

 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ร้อยละสิบ(10)ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้(45)วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ีนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า(45)วนันับแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 39 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

ขอ้ 38. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและ จดัส่งให้ผูถื้อ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือในเขตจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งของ
ส านกังานใหญ่ หรือท่ีอ่ืนใดก็ตาม แลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนด 

 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือ
นดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของหุน้เองนั้นไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีตวัประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง
ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

 ขอ้ 43. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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  (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
  (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  (6) กิจการอ่ืน ๆ 
การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และเป็นไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะน้ี จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 

ขอ้ 42. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบริษทัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือ    บางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน
โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้บุริมสิทธ์ิ หุน้กู ้ หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

หรือหุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด ท่ีอาจกระท าไดต้ามกฎหมาย 
(ช) การเลิกบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วธีิการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ขอ้ 19. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ห้า (5) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่

ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและจะตอ้งเป็นผูมี้ คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ขอ้ 20. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 
  (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
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มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

ขอ้ 21. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีจะออกตาม
วาระน้ีอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

 

การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ 
 ขอ้ 35. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวน   
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้
และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 

การจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิก าไร 
ขอ้ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
เงินปันผลใหจ่้ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั   
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี

ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

ขอ้ 48. บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินส ารองท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ลงมติเพ่ือจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง
อยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือด าเนินกิจการของบริษทัก็ได ้
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แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม  
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวทิ เทอมนิัล 21 

เดนิทาง 

 BTS: สถานีอโศก ทางออก 3 เดินทางเขา้เช่ือมโรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 (ชั้นเดียวกับทางออกรถไฟฟ้า) แลว้ลง
บนัไดเล่ือนมาชั้น Lobby เพ่ือต่อลิฟตไ์ปยงัหอ้งประชุม Asoke 2 ชั้น C

 MRT: สถานีสุขมุวทิ ทางออก 3 มี 2 วธีิ
o วธีิที ่1 เดินตรงไปทางรถไฟฟ้าเพื่อเขา้ทางเช่ือมโรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 (ชั้นเดียวกบัทางออกรถไฟฟ้า)

แลว้ลงบนัไดเล่ือนมาชั้น Lobby เพ่ือต่อลิฟตไ์ปยงัหอ้งประชุม Asoke 2 ชั้น C
o วธีิที่ 2 จากถนนใหญ่หัวหนา้เขา้ห้างสรรพสินคา้ Terminal 21 และเดินเลียบทางขวาของตวัอาคาร ทางเขา้โรงแรมจะอยู่

ดา้นขาวมือของตวัอาคาร
 รถยนต์ : ซอยสุขมุวทิ 19 หรือซอยสุขมุวทิ 21
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