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ท่ี CHOW.0261/2563 

วนัท่ี 7 เมษายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน) 

2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562

3. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code

4. ขอ้มูลของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2563

6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

8. ค าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม

9. ขอ้บงัคบัของบริษทั เชาว ์สตีล อินดัสทร้ี จ ากดั (มหาชน) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และการ
ออกเสียงลงคะแนน

10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม

บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัพธุท่ี 29 เมษายน 
2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งให้
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้ง ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.chowsteel.com) โดยมีส าเนารายงานการประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่ว  

การลงมต ิเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
รายงานผลการด าเนินงานขอบริษทัฯ ในรอบปี 2562 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 3 ท่ีได้จดัส่งให้กับผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า
ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

การลงมต ิวาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีปรากฎในหมวดงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ผา่นการพิจารณาสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุป
สาระส าคญัดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2562 2561 2560 2562 2561 2560 

สินทรัพยร์วม 10,281,004,545 13,204,466,512 12,565,448,029 2,382,068,685 3,926,800,030 4,175,386,871 
หน้ีสินรวม 9,132,907,775 11,755,883,523 11,039,696,280 1,636,200,775 2,934,599,142 2,971,092,988 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 1,148,096,770 1,448,582,989 1,525,751,749 745,867,910 992,200,888 1,204,293,883 
รายไดร้วม 1,554,189,465 4,309,743,538 4,222,471,506 590,688,309 3,151,344,582 2,423,140,361 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (198,257,740) (122,151,201) 256,149,854 (247,364,984) (212,092,995) (102,359,752) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.25) (0.15) 0.32 (0.31) (0.27) (0.13) 

การลงมต ิเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานใน
รอบปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 48. ซ่ึงก าหนดให ้“บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัก าหนด ทั้งน้ี 
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การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตตามท่ีคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนส าหรับปี 2562 เป็นเงินจ านวน 247,364,984 
บาท ทั้งน้ี ตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ดือนธนัวาคม 2554 - 2562 มีการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ 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 

การลงมต ิเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 43 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ทุกปี  และโดยการเสนอตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563  

ช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีใน
รอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 

ระยะเวลาท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน กลต. 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 3930 1 ปี  (ปี 2562) ปี 2560 - 2565 
2. นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร 5730 ไม่มี ปี 2560 - 2565 
3. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 5874 ไม่มี ปี 2558 - 2563 

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

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั บริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคลลดงักล่าวแต่อยา่งใด  นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีบริษทัและผูส้อบบญัชี
บริษทัยอ่ยสงักดัส านกังานสอบ บญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เดียวกนั  

พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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รายละเอยีด ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

1. ค่าสอบบญัชีประจ าปี (Audit Fee) 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท  - 
2. ค่าสอบทานงบการเงิน

(3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท)
480,000 บาท 480,000 บาท - 

3. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) - - - 
รวมทั้งส้ิน 1,680,000 บาท 1,680,000 บาท - 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 

การลงมต ิเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัเิลือกตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
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. ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
2. นายนพปฏล เจสนั จิรสนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกณวรรธน์ อรัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
4. นายสงวนเกียรต์ิ ล่ิวมโนมนต์ กรรมการ กรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน 

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

ขอ้มูลเบ้ืองตน้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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การลงมติ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหน่ึง (1) คน โดยผูถื้อหุ้นจะใชค้ะแนน
เสียงท่ีมีอยูท่ั้ งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมาก
นอ้ยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ส าหรับปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและควรก าหนดใหมี้การทบทวนทุก
ปี ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งเพียงพอท่ีจะจูง
ใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวก้ับบริษัทซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2563 ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ของบริษทัอยา่งรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง พิจารณาจากภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึง
เท่ากบัปี 2562โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

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 2562 ในรูปแบบ QR Code หวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 

การลงมต ิ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    

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 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 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
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 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัยืินยนัแผนการระดมทุนของบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
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  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติยืนยนัแผนการระดมทุนของ CEPL สามารถระดมทุนด้วยวิธีการ
ดงัต่อไปน้ีได ้ 

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

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

(3) ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

และให้ CEPL จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 490,000,000 หุ้น ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 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 

การลงมต ิเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2563 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท  (www.chowsteel.com) รวมทั้ งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในระหวา่งวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นั้น บริษทัฯ ขอเรียนวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ จะเชิญผูแ้ทนจากบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายท าหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ตลอดจนหลกับรรษัทภิบาลท่ีดีเพ่ือให้เป็นตามหลกัเกณฑ์การจัดประชุมผูถื้อหุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

อน่ึง บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 
2563 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบ
แบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองกรุณาถือบตัร
ประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมคร้ัง
น้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบ
เอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และน ามามอบให้ท่ีประชุมก่อนเร่ิมการ
ประชุม ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (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 านักเลขานุการของบริษัทฯ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ท่ี 
www.chowsteel.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ หมวดยอ่ยขอ้มูลผูถื้อหุน้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ถือหุ้นอาจกงัวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายช่ือต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

1. รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

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

(โปรดดูรายละเอียดของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีบริษทัฯ เสนอตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 

ขอแสดงความนบัถือ 

( ดร.ปรัชญา  เป่ียมสมบูรณ์ ) 
ประธานกรรมการ 

( นายอนาวลิ จิรธรรมศิริ ) 
ประธานกรรมการบริหาร 

ส านกัเลขานุการบริษทัฯ  
โทรศพัท ์0 2033 0901-8 ต่อ 109 หรือ 110 
โทรสาร 0 2033 0909 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

หน้า 1 ของ 26 หน้า 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

ของ 

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สขุุมวิท 
เทอมินลั 21 เลขที่ 2,88 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 41 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 552,181,050 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจ านวน 40 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 106,605,245 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 81 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 658,786,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3483 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ซึ่งเกิน
กว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และได้กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม 
ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทจ านวน 10 คน) 
1. ดร.ปรัชญา  เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

3. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายกณวรรธน์  อรัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

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

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายศภุชยั ยิม้สวุรรณ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดัการ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบริหาร 
2. นายจิรย ุสายแสงทอง ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
3. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง เลขานกุารบริษัทฯ และเลขานกุารคณะกรรมการ 
4. ผู้แทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั

นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชี 
5. ผู้แทนจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย ลิว่มโนมนต์ จ ากดั

นายถาลดั สมบติับญุ ที่ปรึกษากฎหมาย 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายถาลดั สมบัติบุญ จากบริษัท ส านักงาน
กฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนให้เป็นตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยดแูลตรวจสอบในเร่ืองต่อไปนี ้  

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม
2. องค์ประชมุ
3. ผู้ที่มีสว่นได้เสยีไม่ได้สทิธิใช้สทิธิออกเสียงในเร่ืองที่ตนมีสว่นได้เสยี
4. วิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงสอดคล้องตรงกบัข้อบงัคบัของบริษัท/ประธานที่ประชมุแจ้ง
5. ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากบัตร

ลงคะแนนให้ถกูต้อง

และอธิบายหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง ดงันี ้
1. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่

และหุ้นที่ได้รับมอบฉนัทะโดยนบัหนึง่หุ้นเท่ากบัหนึง่เสยีง
2. การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย
3. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก

เสยีง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น เว้นแต่เป็นการออกเสยีงของคสัโตเดียน (custodian)
4. การลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระนัน้ บริษัทฯ จะสอบถามที่ประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ขอให้

ผู้ ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยนัการลงคะแนน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด (barcode) ส่วนผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท า
เคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกนัทัง้หมดเมื่อ
เสร็จสิน้การประชมุ

5. ส าหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการ
จดัประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี ดังนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสยีงทกุท่าน ทัง้ที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง จากนัน้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
และในขณะที่นับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทัง้หมดของวาระนีใ้นห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้เป็น
หลกัฐานด้วย ส าหรับท่านที่ได้สง่บตัรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเร่ิมประชมุจะไม่ต้องลงคะแนนซ า้

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น
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7. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วม
ประชมุในวาระนัน้ๆ และสว่นที่เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลงัจากเสร็จ
สิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะ
ขอให้ที่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

9. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีจ้ะพิจารณาเรียงตามล าดับของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ โดยตรง และหากผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่
ในวาระการประชมุสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ

10. กรณีดงัต่อไปนี ้จะถือว่าเป็นบตัรเสยี
(1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง
(2) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมื่อก ากบั
(3) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกินกว่าคะแนนเสยีงที่มีอยู่

หากผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อก ากับทกุครัง้ บริษัทฯ จะไม่
นบับัตรเสียเป็นฐานเสยีงในการค านวณคะแนนเสยีง ยกเว้นวาระที่ 7 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการค านวณ
คะแนนเสยีง

 ทัง้นี ้การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนัน้ ขอให้ยกมือขึน้และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งช่ือ-
นามสกุล รวมทัง้ สถานะว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ที่ประชุมตกลงร่วมกันใช้วิธีการ
ลงคะแนนเสยีงข้างต้น

ประธานฯ เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชมุดงักล่าว  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถาม 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 

มติที่ประชุม  ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 658,786,314 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
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งดออกเสียง 0 เสยีง 
บตัรเสีย 0 เสยีง 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
ประธานฯ ได้กล่าวว่า ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้จัดส่ง
ให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ จงึขอน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบ 

ขอมอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร สรุปสาระส าคญัให้ที่ประชมุทราบ 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณขายเหล็กแท่งยาว 
จ านวน 187,000 ตัน เพิ่มขึน้ 37,000 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.7 จากปี 2560 โดยมีรายได้จากการจ าหน่ายเหล็ก 
จ านวน 3,077.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 813.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.9 จากปีก่อน โดยยอดขายเติบโตทัง้การ
จ าหน่ายภายในประเทศและการสง่ออกต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ จ านวน 3,117.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 42.9 จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลกัมา
จากราคาวตัถุดิบที่ปรับตวัสงูขึน้ โดยราคาเศษเหล็กส าหรับการผลติปรับตวัสงูขึน้เฉลี่ยร้อยละ 17 มีค่าใช้จ่ายในช่วง
ต้นปีส าหรับการปรับปรุงโรงงานผลิตเฟส 1 ให้กลบัมาท าการผลติได้ตามปกติ จ านวน 18 ล้านบาท มีการตัง้ค่าเผ่ือ
การลดมลูค่าของสนิค้าจ านวน 56.9 ล้านบาท และต้นทนุก าลงัการผลติว่างเปล่า จ านวน 5.0 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวางแผนส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ
พัฒนารูปแบบการจ าหน่ายสินค้าให้กับลกูค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะผนัมารับจ้างผลิตเหล็กแท่งในลกัษณะ OEM โดยลกูค้าจะเป็นผู้จดัหาวตัถุดิบ ฉะนัน้ 
บริษัทฯ จะสามารถลดความเสีย่งด้านราคาวตัถุดิบที่มีการขึน้ลงตามภาวะตลาดได้  

ส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทน ในปี 2561 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นอย่างต่อเนื่อง โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้เพิ่มขึน้ จาก 38.3 เมกะวัตต์(DC) ในปี 2560 เป็น 65.8 เมกะ
วัตต์(DC) ในปี 2561 ทัง้นี  ้ในจ านวน 65.8 เมกะวัตต์(DC) ประกอบด้วย ก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศ 
จ านวน 6.6 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 59.2 เมกะวัตต์(DC) ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจพลงังานทดแทนที่ดีขึน้นีส้อดคล้องกับแผนธุรกิจและความต่อเนื่องในการสร้างรายได้จากการ
ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทฯ มีแผนการตลาดที่จะสร้างรายได้จากการขายอุปกรณ์
ที่เก่ียวเนื่องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และมีก าลงัการผลิตรวมทัง้ปี
สทุธิเพิ่มขึน้ 27.5 เมกะวัตต์(DC) อันเนื่องมาจากในระหว่างปีมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่สามารถ
ผลิตและขายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึน้ 4 โครงการ ซึ่งหนึ่งในสีโ่ครงการนัน้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีก าลงัการผลิต
ประมาณ 27.0 เมกะวตัต์(DC) และอีกสามโครงการเป็นโครงการที่มีที่ตัง้โครงการอยู่ในบริเวณเดียวกนัคิดเป็น 4.84 
เมกะวตัต์(DC) ในขณะที่มีการขายโครงการโรงไฟฟ้าออกไป 1 โครงการในไตรมาส 3 ของปี 2561 ท าให้ก าลงัการ
ผลิตลดลง 4.02 เมกะวัตต์(DC) ซึง่การขยายก าลงัการผลติไฟฟ้าและการขายโครงการโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าได้แล้วเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยเป็นการขายให้กับกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศ
ญ่ีปุ่ น  
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ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 โครงการอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ก าลงัการผลติติดตัง้รวม 9.44เมกะวัตต์ และมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 12 โครงการ มีก าลงัการ
ผลติติดตัง้รวม 525.39 เมกะวตัต์  

ทางด้านเงินทุน ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการบริหารด้านการเงิน โดยสามารถจดัหาแหล่งเงินกู้ เพื่อ
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ได้หลายโครงการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ส่วนแผนการก่อสร้างมี
ความคืบหน้าและส าเร็จได้ตามแผนงาน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเข้ามาสามารถจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ได้ตามแผนที่วางไว้ 
บริษัทฯ มีการปรับแผนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบนั บริษัทฯ ยังมีการ
จดัหาแห่งเงินกู้ในประเทศและธนาคารในต่างประเทศ 

ส าหรับในปี 2561 บริษัทฯ มีเหตกุารณ์ส าคญัทางธุรกิจ ดงันี ้
1. เดือนเมษายน  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwaki ก าลังการผลิตติดตัง้ 26.68 เมกะวัตต์ เปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ มีอตัราการรับซือ้ไฟอยู่ที่ 40 เยน ระยะเวลารับซือ้ไฟฟ้า 20 ปี
2. เดือนมิถุนายน บริษัทย่อยฯ จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Kyotango ก าลงัการผลิตติดตัง้ 

4.02 เมกะวัตต์(DC) ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่จดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่ น มูลค่าซือ้ขายรวม
1,540 ล้านเยน หรือประมาณ 456 ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าและสร้างผลก าไรจากการลงทุนซึ่งสอดคล้องกับ
แผนธุรกิจ

3. เดือนสงิหาคม
 บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2561 ถงึ 21 สงิหาคม 2564 ซึง่มีสถานะการรับรอง 3 ปี ในส่วนบริษัทฯ ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมย์
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดงัจะเห็นได้จาก
การปฏิบติัตามแนวทางที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี หน้า 84 หวัข้อแนวทางในการปฏิบติังานตามนโยบาย
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่

 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสมัพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ าปี 2561
ระดบัประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

4. เดือนตุลาคม  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Fukui1, Fukui5, และ Fukui6 ก าลงัการผลิตติดตัง้รวม
4.84 เมกะวตัต์ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ มีอตัราการรับซือ้ไฟอยู่ที่ 32 เยน ระยะเวลารับซือ้ไฟฟ้า 20 ปี

จากกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้กลา่วมาข้างต้น ท าให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,309.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี
ก่อนร้อยละ 2.07 มี EBITDA จ านวน 692.85 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิส าหรับปี จ านวน 107.84 ล้านบาท  

รายได้ 4,309.74 ล้านบาท ในปี 2561 มาจาก 2 สว่น คือ 
1. รายได้จากการขายและให้บริการ จ านวน 4,063.98 ล้านบาท
2. รายได้อื่นๆ จ านวน  245.76 ล้านบาท

ผลขาดทนุสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 จ านวน 107.84 ล้านบาท ประกอบด้วยการขาดทุนสทุธิ
ในธุรกิจผลติและจ าหน่ายเหล็กแท่งยาว อยู่ที่ 212.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 109.73 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 51.74 โดยมีสาเหตุหลกัจากมาจากราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนและปรับตัวสงูขึน้ในระยะเวลา
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รวดเร็วเฉลี่ย 17% และในช่วงต้นปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมการเปิดผลิตโรงงานเฟสที่ 1 
ที่ได้หยุดผลิตไปนานประมาณ 3 ปี เพื่อให้กลบัมาผลิตได้ตามปกติ จ านวน 18.0 ล้านบาท ระหว่างปีมีการตัง้ค่า
เผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า จ านวน 56.9 ล้านบาท สาเหตุจากราคาเหล็กโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และ
ต้นทุนก าลงัการผลิตว่างเปล่า จ านวน 5.0 ล้านบาท ในขณะที่ ธุรกิจขนส่งมีก าไรเพิ่มขึน้ จ านวน 2.9 ล้านบาท 
สว่นของธุรกิจพลงังานทดแทนมีก าไรสทุธิ จ านวน 101.4 ล้านบาท มาจากรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้
เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าฯ ที่สามารถผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้มากขึน้และสอดคล้องกบัแผนธุรกิจ
ของกลุม่บริษัท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้- 

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น  

สอบถาม : 
1. เหตใุดราคารับซ้ือไฟฟ้า (FIT) ประเทศญ่ีปุ่ นแต่ละโครงการราคา

ไม่เท่ากนั
2. อตัรารับซ้ือไฟฟา้ที ่32 เยนต่อหน่วยไฟ บริษัทฯ ยงัมีก าไรหรือไม่
3. ความเข้มของแสงในแต่ละพืน้ทีมี่ความแตกต่างกนัหรือไม่
4. แผงโซลาร์เซลล์ที่มีการวางบนพื้น กรณีน ้าท่วมจะมีปัญหาหรือไม่

และปอ้งกนัอย่างไร
ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
ประธานกรรมการ 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชีแ้จง : 
1. ราคารับซ้ือไฟฟา้มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ขอให้ คณุอนา

วิลให้ข้อมูลเพ่ิมเติม

ชี้แจงเพ่ิมเติม ราคารับซ้ือไฟฟ้า (FIT) ที่แตกต่างกันเป็นไปตาม
กฎระเบียบของการรับซ้ือไฟฟา้ของการไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น ใน
แต่ละช่วงเวลามีอตัรารับซ้ือไฟแตกต่างกนั ในระยะแรกที่ประเทศ
ญ่ีปุ่ นเปิดนโยบายการรับซ้ือไฟจากพลงังานแสงอาทิตย์ให้อัตราที่
ค่อนข้างสูง คือ 40 เยนต่อหนึ่งหน่วยไฟ เป็นระยะเวลา 20 ปี 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อดึงดูดให้นกัลงทุนทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นและ
ต่างประเทศท าการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
ต่อมาในระยะหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปี รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้
ประกาศอัตรารับซ้ือที่ลดลงมาเป็น 36 เยนต่อหนึ่งหน่วยไฟ 
สาเหตุหลักจากการมีนักลงทุนทั้ งในป ระ เทศ ญ่ี ปุ่ นและ
ต่างประเทศลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มาก
ข้ึน ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการติดตัง้โรงไฟฟา้ฯ หรืองบลงทนุใน
การติดตั้งอุปกรณ์ถูกลงตามภาวะตลาดและเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน ส่งผลให้งบลงทุนการท า
โรงไฟฟ้าฯ ลดลง รัฐบาลญ่ีปุ่ นจึงได้ประกาศอัตราการรับซ้ือ
ไฟฟ้าที่ ถูกลงที่ 32 เยนต่อหนึ่ งหน่วยไฟ ลักษณะคล้ายกับ
ประเทศไทยในช่วงแรกที่มีอัตรารับซ้ือไฟฟ้าฐานบวกกับค่าไฟ

14



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
ประธานกรรมการ 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ส่วนเพ่ิม (adder) 8 บาท, 6 บาท หลังจากนัน้ได้ยกเลิก adder 
มาเป็นรูปแบบ FiT  

2. อัตรารับซ้ือไฟฟ้าที่ลดลง บริษัทฯ มีการค านึงงบลงทุนเมื่อ
เปรียบเทียบกับความคุม้ทนุของแต่ละโครงการทีแ่ตกต่างกนั เช่น
อตัรารับซ้ือไฟฟ้าที่ถูกลง บริษัทฯ จะมีต้นทนุในการก่อสร้างที่ถูก
ลงเช่นกนัอนัเนือ่งมาจากอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่่างๆ ถูกลง

3. ความเข้มของแสงแต่ละพืน้ที่ในประเทศญ่ีปุ่ นมีความแตกต่างกัน
ลักษณะคล้ายกับประเทศไทย เช่น โซนตอนเหนือฮอกไกโด
อากาศหนาวและความเข้มแสงจะอ่อนกว่าโซนตอนใต้ฟกุุโอกะ ที่
มีความเข้มแสงแดดมากกว่า ฉะนั้น การค านวณงบลงทุนแต่ละ
โครงการก็จะน าปัจจยัทีก่ล่าวมาข้างต้นพิจารณา เช่น ต้นทุนการ
ลงทุน อตัรารับซ้ือไฟ ความเข้มของแสงแดด ปริมาณไฟทีค่าดว่า
จะผลิตได้ น ามาค านวณเป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
การลงทนุแต่ละคร้ัง

กล่าวเสริมว่า ในการค านวณความเข้มแสงจะใช้ซอฟต์แวร์ที่มี
มาตรฐานระดบัโลก ทีเ่ก็บข้อมูลสถิติในอดีตมาเพื่อค านวณความ
เข้มของแสงทุกจุดบนพื้นโลก โดยบริษัทฯ ได้ใช้ใบอนุญาต
ซอฟต์แวร์นีเ้ช่นกัน ขณะเดียวกันข้ึนอยู่กบัประวติัฐานข้อมูลด้วย 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยค านวณก่อนการ
ตดัสินใจลงทนุ  

4. โซลาร์ฟาร์มที่วางกับพื้นหรือศพัท์เทคนิคเรียกว่า ground solar
farms ในข้อเท็จจริงไม่ได้วางแนบกับพื้นแต่จะมีรากฐานที่เป็น
อลูมิเนียมหรือเหล็กยกสูงข้ึนจากพื้นประมาณเมตรกว่า แต่ละ
โครงการจะมีการค านวณทางหลกัวิศวกรรมว่าแต่ละพืน้ทีมี่ความ
เสีย่งทางดา้นภัยพิบัติอย่างไร ในประเทศญ่ีปุ่ นมีความเข้มงวดใน
แง่มาตรฐานการก่อสร้าง ก่อนที่บริษัทฯ จะเร่ิมการก่อสร้างได้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลท้องถ่ิน หรือ ใบอนุญาต
ก่อสร้าง ต้องมีการตรวจแบบว่าถูกตามหลักวิศวกรรม ทนแรง
ต้านแรงตามมาตรฐาน เพราะในประเทศญ่ีปุ่ นนอกจากน ้าท่วม
แลว้ยงัมีเร่ืองแผ่นดินไหว เพราะฉะนัน้รายการเหล่านีจ้ะถูกน ามา
ค านวณเข้าไปหมด อีกทัง้ เพื่อตอกย ้าว่าโครงการของบริษัทฯ ได้
มีการค านึกถึงหลักวิศวกรรมครบถ้วนแล้ว  นอกจากนี้ ยังมี
หน่วยงานอื่นตรวจสอบด้วย เช่น เจ้าหนี้ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ
บริษัทประกันภัยเข้ามาตรวจสอบว่าทรัพย์สินตั้งอยู่ในจุดที่มี
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ความเสีย่งมากหรือน้อยเพียงใด และอยู่ในเกณฑ์ที่รับได ้รวมทัง้ 
ความเสีย่งนัน้ไดถู้กแก้ไขอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรมแลว้ 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตามที่ปรากฎในหมวดงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนมุัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุติั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบรูปเลม่ได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม 

ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส าคัญงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ดงันี ้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 13,203.65 ล้านบาท มีหนีส้ินรวม 11,755.07 
ล้านบาท มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,448.58 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน 77.17 ล้านบาท จากผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสทุธิส าหรับปี 107.84 ล้านบาท และผลต่างแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น 
จ านวน 30 ล้านบาท  

ในส่วนของผลการด าเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ จ านวน 4,063.98 ล้าน
บาท มีขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 122.15 ล้านบาท คิดเป็นขาดทนุต่อหุ้น 0.15 บาท  

ส าหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดที่ใช้ไปในการด าเนินงานทัง้สิน้ 142.10 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
การลงทนุ 795.0 ล้านบาท และเงินสดได้มาจากการจดัหาเงิน 1,093.10 ล้านบาท  

งบการเงินดงักล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั แล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติังบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้- 

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น 

สอบถามว่า : ภาระหนี้สินพนกังานหลงัเกษียณยงัไม่มีการระบุตวัเลข
ในงบการเงินปี 2561 ว่ามีผลกระทบเท่าไหร่ กรณีปรับจากกฎหมาย 
300 วนั เป็น 400 วนั  

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปาน
มะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ชี้แจงว่า : ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานมีการประเมิน
โดยให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยค านวณ ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับปี 
2561 โดยจะเร่ิมบนัทึกในปี 2562 
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ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
เห็นด้วย 659,051,914 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง  
บตัรเสีย 0 เสยีง  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุ 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงินปัน
ผลในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จากงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิเป็นจ านวน 212,092,995 บาท  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถาม 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 659,051,914 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง 
บตัรเสีย 0 เสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชมุถึง
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562  

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายชื่อต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

1.) คณุศภุชยั ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930 

2.) คณุณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5730 

3.) คณุกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5874 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ข้างต้น เป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทหลาย
แห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทัง้ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดัวกล่าวแต่อย่างใด ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เช่นเดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

พร้อมกันนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีประจ าปี 
จ านวน 1,200,000 บาท และ ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จ านวน 480,000 บาท  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้- 

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น 

สอบถามว่า : ข้อมูลจากหนงัสือเชิญประชุมหน้า 5 ระบุค่าสอบบัญชี
ส าหรับปี 2561 กับปี 2562 มีความแตกต่างกนัจ านวน 600,000 บาท 
ขอทราบเหตผุลว่าท าไมมีความแตกต่างกนั 

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปาน
มะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ชี้แจงว่า : ค่าสอบบัญ ชีบัญ ชีในปี 2561 เป็นค่าสอบบัญชีของ
ส านักงานตรวจสอบบัญชีเดิม แต่ในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลง
ส านกังานตรวจสอบบัญชีแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และเนือ่งจากบริษัท 
มีกิจกรรมการด าเนินงานทีเ่พ่ิมมากข้ึน 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 

มติที่ประชุม ประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนไม่เกิน  2,000,000 บาท ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้ 
เห็นด้วย 659,051,914 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง  
บตัรเสีย 0 เสยีง  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ก่อนการพิจารณาวาระนีก้รรมการผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม , รอง
ศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง, นายมาร์ค ดี. เรมีจาน และนางสาวคู เมน ไว ได้ขออนุญาตออกจากห้อง
ประชมุ  

ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 21 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่ง
ในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับสว่นหนึง่ใน
สาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ ทัง้นี  ้กรรมการที่
จะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน ดังนัน้ จึงมีกรรมการ 4 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานสดุเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้ ได้แก่  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
4. นางสาวค ูเมน ไว กรรมการ กรรมการบริหาร  

บคุคลที่ได้รับเสนอชื่อในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถงึ คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมติัเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากกรรมการ
ทัง้ 4 เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
ว่าบคุคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ก าหนด ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 

การออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ซึง่เป็นการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านส่ง
บตัรคะแนนทัง้ในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บ
บตัรลงคะแนนส าหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทัง้ 4 คน จากท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมกนัในคราวเดียว  

ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยที่ยงัไม่ต้องฉีกและยัง
ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบตัรลงคะแนนพร้อมกนัในครัง้เดียว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง
3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
4. นางสาวค ูเมน ไว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้- 

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น 

สอบถาม : จากหนา้ประวติักรรมการที่เสนอชือ่ให้เป็นกรรมการอิสระมี
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี ใช่หรือไม่ 

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ ชี้แจงว่า : กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ท่านได้

19



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ประธานกรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาโดยตลอด 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติอนุมัติให้เลอืกตัง้กรรมการบริษัทที่ออกจากวาระเป็นกรรมการบริษัท
ต่ออีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่)

เห็นด้วย 659,056,314 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง 
บตัรเสีย 0 เสยีง 

2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่)
เห็นด้วย 659,056,314 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง 
บตัรเสีย 0 เสยีง 

3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่)
เห็นด้วย 658,642,314 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
งดออกเสียง 414,000 เสยีง  
บตัรเสีย 0 เสยีง 

4. นางสาวค ูเมน ไว (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่)
เห็นด้วย 618,556,414 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
งดออกเสียง 40,500,000 เสยีง
บตัรเสีย 0 เสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและควรก าหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกลา่วจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับ
ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมภาพไว้กับบริษัท ซึ่ง
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  

ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงว่า 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง การพิจารณาจาก
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วเห็นสมควรก าหนดค่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปี 2561 ดงันี ้ 

1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน
ต าแหนง่ เบีย้ประชมุตอ่การประชมุ 

(บาท/ครัง้) 
คา่ตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
ประธานกรรมการ 30,000 20,000 
กรรมการที่ไมเ่ป็นพนกังานหรือผู้บริหาร 20,000 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 - 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 - 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 - 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 - 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000 - 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 10,000 - 

2. สทิธิประโยชน์อื่น ประกอบด้วย การประกันความรับผิดชอบส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)
ทุนประกันภัย 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทาง ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ค่าเบีย้
ประกนัภัยทัง้ 2 รูปแบบก าหนดให้มีจ านวนวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท

3. โบนัส ค่าเบีย้ประกนัภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้ จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว ก าหนดให้มีจ านวนเงินไม่เกิน
5,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถาม 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัค่าก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
เห็นด้วย 659,056,414 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน    
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 
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นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 240,000,000 บาท 
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องก าหนดให้  บริษัทฯ จะต้องด าเนินการ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุภายในวันที่บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ท าการ
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.
2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการเพิ่มทุน บริษัทฯ จงึมีความจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้
ออกและเสนอขายในจ านวน 240,000,000 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจ านวนเท่ากบัทุนช าระแล้วของ
บริษัทที่ จ านวน 800,000,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ดงัต่อไปนี ้ 

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

แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (   -    ) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถาม 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 659,056,414 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
บตัรเสีย 0 เสยีง  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,040,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน    
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดต่อผู้ ถือหุ้น 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการ
ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทฯ จงึมีความ
ประสงค์ที่จะเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 240,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 800,000,000 บาท เป็น
จ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00
บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอ านาจทั่วไป ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) 
และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)   
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และเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จงึต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
ดงัต่อไปนี ้ 

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

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

มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

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

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (   -    ) 

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้- 

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทนุไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือ
หุ้น 

สอบถามว่า : ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขอเพ่ิมทุนแล้วไม่ได้ใช้ และปีนี้
บริษัทฯ จะขอเพ่ิมทุนอีกในจ านวนเท่ากัน อยากทราบว่าปีนี้จะใช้
หรือไม่  

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
ประธานกรรมการ 

ชี้แจงว่า : การขอเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปเพื่อให้การบริหาร
จัดการคล่องตัว (flexible) ในกรณีที่จ าเป็นต้องเพ่ิมทุนสามารถ
ด าเนินการไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งจดัประชมุผูถื้อหุ้นเพือ่ขออนมุติัอีก 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,040,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 659,056,517 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
บตัรเสีย 0 เสยีง  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้ น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้ น และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น    
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจ านวน 
240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็นจ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการ
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ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท ตามรายละเอียดที่แจ้งในวาระที่ 9 แล้วนัน้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
(1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 160,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 

เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  
(2) จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว เพื่อ

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใน
ราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก
ของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ด  (7) วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า(15)วันท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะก ากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทฯจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกนั พ.ศ.2546 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจดังนี ้  

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคล
ก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย  
อตัราสว่นการจองซือ้ วนัและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

- เข้าเจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อัน
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

- ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงติดต่อ และย่ืนค าขออนญุาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยวิธีการที่ (1) และ (2) แล้วทนุช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึน้จะมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน
กว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวนหุ้ นไม่เกิน 
240,000,000 หุ้น หากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทนุช าระแล้วใน
ส่วนที่เพิ่มขึน้จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็น
จ านวนหุ้นไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบคุคลในวงจ ากัด
ตาม (2) ทุนช าระแล้วในส่วนที่ เพิ่มขึน้จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ  10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุซึ่งเป็นจ านวนหุ้นไม่เกิน 80,000,000 หุ้น 

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯจดัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป 
หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไปแล้วแต่วนัใดจะถงึก่อน  

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน  240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้
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ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น  (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้ น และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวนไม่เกิน  80,000,000 หุ้ น ดังรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี  ้การท า General Mandate 
ข้างต้นจะมีส่วนช่วยท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริม
สภาพคลอ่ง และโครงสร้างเงินทนุที่เหมาะสมของบริษัทตามสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้- 

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถาม : บริษัทฯ จะมีการเพ่ิมทนุเมือ่ไหร่ 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชี้แจงว่า : ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการลงทุน ดูจากสินทรัพย์รวม
ของบริษัทที่มีกว่า 13,000 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วง growth มีการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อสนบัสนุนการขยาย
กิจการของบริษัท บริษัทฯ มีแผนการด าเนินธุรกิจที่ค่อนข้างชดัเจน ในช่วง
ที่บริษัทฯ ขยายกิจการมีช่องทางการระดมทุนหลากหลายช่องทางทัง้ใน
รูปแบบของหนีสิ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัมีแผนการน าบริษัทย่อยเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพื่อเป็นระดมทุนและขยายฐานทนุทีม่ัน่คงใน
ระยะยาว แต่การระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์ยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ 
จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขอมติเพ่ิมทุนไว้เพื่อเพ่ิมความ
คล่องตัวในภาวะการด าเนินธุรกิจปัจจุบันของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายจะรบกวนผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด บริษัทฯ ยงัมี
ความสามารถในการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ และ/หรือ เคร่ืองมือทาง
การเงินอื่นๆ ทีส่ามารถน ามาใช ้ 

อย่างไรก็ดี การท าธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว หากมี
เคร่ืองมือทางการเงินไว้ในมือเพื่อเพ่ิมความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ 
เพ่ิมอ านาจการต่อรอง หากไม่ขอมติเพ่ิมทุนไว้อาจท าให้บริษัทฯ ติดขัด
และเสียผลประโยชน์ในแง่การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
ส าหรับผูถื้อหุ้น  

อย่างไรก็ดี วตัถุประสงค์ในการขอเพ่ิมทุนคร้ังนี้ ขอไว้เป็นเคร่ืองมือทาง
การเงิน ยงัไม่มีแผนการเพ่ิมทนุในทนัที  

คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

ข้อเสนอแนะ : การที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์กว่า 10,000 ล้านบาท แต่ก็มี
หนี้สินเกือบ 10,000 ล้านบาทเช่นกัน ขอแนะน าให้บริษัทฯ มีการเพ่ิมทุน
ทนัที จะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และสามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปอย่างมัน่คง  

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนบัสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ทัง้นี้ การ
เพ่ิมทนุบริษัทฯ ไม่ไดติ้ดขดัเร่ืองใด เพียงแต่บริษัทฯ ค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสดุของผูถื้อหุ้น ณ วนันี ้หากบริษัทเพ่ิมทนุในจ านวน 240,000,000 หุ้น 
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ทันที ในขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบัน valuation ยังไม่สะท้อนส่ิงที่บริษัทฯ 
ด าเนินการอยู่ การขอมติเพ่ิมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเคร่ืองมือทาง
การเงินยามจ าเป็น บริษัทฯ ต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจยั โดยฝ่ายบริหาร
ประเมินว่าส่ิงที่เหมาะสมที่สดุที่ช่วยจะเพ่ิมศกัยภาพกลุ่มบริษัท คือ การ
น าบริษัทย่อยซ่ึงอยู่ในช่วงการลงทนุขยายกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ให้ส าเร็จ เพือ่ลดการพึ่งพาบริษัทแม่ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะมีการน าเสนอรูปแบบการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของ
บริษัทย่อยในวาระที ่11 ในล าดบัต่อไป   

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จงึได้มีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้
ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้ น และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 659,164,517 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง 
บตัรเสีย 0 เสยีง 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแผนการระดมทุนของบริษัทฯ เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดต่อผู้ ถือหุ้น 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า สืบเนื่องจากบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทย่อย) หรือ CEPL อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อย่ืนขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
เป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) และน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุน แต่ CEPL มี
ความจ าเป็นและต้องการเงินทนุเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ  

ดังนัน้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุนของ CEPL เพื่อรองรับแผนธุรกิจของ CEPL 
คณะกรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนมุติัแผนการระดมทนุของ CEPL สามารถระดมทุน
ด้วยวิธีการดงัต่อไปนีไ้ด้  

1) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสดัส่วน
การถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวในบริษัท (Pre-emptive Right) พร้อมกับน าหลักทรัพย์ของ CEPL เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ

2) เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ

3) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

และให้ CEPL จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 490,000,000 หุ้น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของ
บริษัท ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุติัไว้แล้วนัน้รองรับวิธีการระดมทนุดงักลา่วข้างต้น  
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แผนการระดมทุนของ CEPL ไม่ว่าจะด าเนินการด้วยวิธีการใดจะท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลง 
และผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที่สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลงด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ 
จะพิจารณารักษาสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CEPL ภายหลงัการระดมทนุของ CEPL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเหตุผลและความจ าเป็นในการ
ระดมทนุของ CEPL เป็นส าคญั  

การลดสดัส่วนการถือหุ้นใน CEPL ตามแผนการระดมทุนข้างต้นดังกลา่ว เข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการ
ที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เร่ืองได้มา

หรือจ าหน่ายไป) บริษัทจะด าเนินการค านวณขนาดรายการและปฏิบัติตามประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป
ก าหนด เมื่อ CEPL มีความชดัเจนในการด าเนินการระดมทนุดงักลา่ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้- 

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถาม : จะเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุบริษัทย่อยไดเ้มือ่ไหร่ 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชี้แจงว่า : บริษัทฯ เดินหน้าท างานเร่ืองการเพ่ิมทุนไปค่อนข้างเยอะ
แล้ว โดยพิจารณาว่าช่องทางไหนเป็นประโยชน์ในแง่ของเวลาที่สั้น
และมูลค่าสูงสุด (Valuation) คาดว่าเร็วๆ นี้น่าจะมีความคืบหน้าเร่ือง
การเพ่ิมทนุทีช่ดัเจนว่าจะเป็นรูปแบบไหน 

คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

ข้อคิดเห็น : การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน IPO ในตลาดหลกัทรัพย์ตอนนี้
คงยงัไม่ถึงเวลาและได้ราคา บริษัทฯ ต้องมีจ านวน 100 เมกะวตัต์เป็น
อย่างนอ้ย จึงขอแนะน าให้มีการเพ่ิมทนุของบริษัทแม่ก่อน 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชีแ้จงว่า : 
1. ตามเกณฑ์ไม่ได้มีข้อจ ากัดว่ามีจ านวนก่ีเมกะวตัต์ถึงสามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้

2. การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องค านวณ Valutaion
หลายๆ มิติ เช่น 1.การเพ่ิมทุนที่บริษัทแม่จ านวน 240 ล้านหุ้น
เปรียบเทียบกับ  2. การน าบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และการเสนอขายหุ้น 490 ล้านหุ้น โดยฝ่ายบริหารได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ค าปรึกษาและชี้แนวทางใน
การปฏิบติัเพือ่ให้บริษัทไดรั้บประโยชน์สูงสุด

ส าหรับภาวะการแข่งขันในปัจจุบนัเคร่ืองมือทางการเงินในการระดม
ทนุมีความจ าเป็นมาก และบริษัทฯ ไม่เคยมีประวติัผิดนดัช าระหนี ้
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจ านวนเมกะวตัต์ที่ COD แล้วเป็นอันดบัหนึ่งใน
ตลาดญ่ีปุ่ น และมีโครงการทีอ่ยู่ระหว่างพฒันา หากติดตามข่าวจะ
ทราบว่าช่วงที่ผ่านมาบริษัทย่อยได้ด าเนินการยื่น filing เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไปแล้ว แต่เนื่องจากเกณฑ์ระบุไว้ว่า
หากบริษัทฯ มีการลงทุนในประเทศใหม่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
เพ่ิมเติม ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลทีเ่ปิดเผยไวเ้ปลีย่นแปลงไป 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุัติแผนการระดมทุนของบริษัทฯ เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี 
จ ากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 659,181,617 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง  
บตัรเสีย 0 เสยีง  

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่

ปรากฏในวาระการประชมุ    

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถาม : 
1. จากบทสรุปวิเคราะห์ผู้บริหารที่ส่งผ่านตลาดหลกัทรัพย์เมื่อวนัที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 หน้าที่ 2 ระบุว่า “ธุรกิจเหล็ก บริษัทฯ ได้มีการ
วางแผนส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการพฒันารูปแบบการจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า
รายใหม่ที่มีศกัยภาพ ซ่ึงช่วยให้สามารถควบคุมความผันผวนของ
ราคาวตัถุดิบ และส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทปรับตวัดีข้ึน”
ขอทราบแนวทางวิธีใด

จากการตัง้ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้า จ านวน 56.9 ล้านบาท ใน
ปี 2561 บริษัทฯ สามารถน าระบบ Just-in-Time มาใชไ้ดห้รือไม่

2. ธุรกิจพลงังานในปี 2561 มีการขายออก 2 โครงการ มีหนึ่งโครงการ
ขนาด 4.2 เมกะวัตต์ และอีกโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา
ขนาด 12 เมกะวตัต์ อยากทราบว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงขายโครงการที่
ยงั COD ไม่ได้ ท าไมถึงไม่เก็บไว้ให้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ก่อน
แลว้ค่อยขายน่าจะไดก้ าไรมากกว่า

3. ธุรกิจพลงังานมีก าไร 101.4 ล้านบาท แต่ปรากฎว่าก าไรเฉพาะการ
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จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟา้จ านวน 2 โครงการ จ านวน 214.50 ล้าน
บาท แสดงว่าบริษัทฯ มีผลขาดทนุหรือไม่ ขอค าอธิบาย  

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชีแ้จงว่า : 
1. ธุรกิจเหล็ก บริษัทฯ เข้าท าสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งได้จ้างผลิตใน
ลกัษณะ OEM โดยคู่ค้ารายนี้เป็นผู้ซ้ือวตัถุดิบและว่าจ้างบริษัทฯ
เป็นผูผ้ลิต ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากความผนัผวน
ของราคาวตัถุดิบ ขณะเดียวกันสินคา้ทีผ่ลิตมาบริษัทฯ ไดรั้บค่าส่วน
ต่างผลิตบวกมาร์จ้ิน เชื่อว่าจะส่งผลให้ประกอบการของธุรกิจเหล็กดี
ข้ึนอย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ดี เงื่อนไขของลูกค้าตอ้งการให้บริษัทฯ
ผลิตเหล็กเกรดประเภท เฉพาะเจาะจง  ซ่ึงต้องมีการปรับป รุง
กระบวนการผลิตเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ลูกค้าตอ้งการ

จากการตั้ง เผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (stock loss) จ านวน
ประมาณกว่า 50 ล้านบาท นั้น เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตต้องมี
สินค้าคงเหลือจ านวนหนึ่งพร้อมขาย ต้องพยายามบริหารสินค้า
คงเหลือให้น้อยที่สุด โดยต้องหาจุดเหมาะสมที่ดีที่สุด คือ สินค้า
คงเหลือนอ้ยทีสุ่ดแต่สามารถท างานไดโ้ดยไม่ขาดแคลน เช่น หากไม่
มีวตัถุดิบสต๊อกไว้เลยบริษัทฯ จะไม่มีอ านาจต่อรองราคา เนื่องจาก
สินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commondities) ราคาข้ึนลง
ค่อนข้างรวดเร็ว ฉะนัน้ การบริหารสต๊อกแบบ just-in-time จึงเป็นไป
ไม่ ได้ บริษัทฯ จะต้องมี สินค้าคงคลังขั้นต ่ า  (minimum safety 
stock) ในโรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ พยายามมีให้น้อยที่สุด ในกรณีนี ้
บริษัทฯ มี stock อยู่ในโรงงานเป็นประเภทวตัถุดิบส่วนหนึ่ง ใน 56 
กว่าล้านบาทที่เป็นการตัง้ส ารอง คือ วตัถดิุบที่จัด Mark to Market 
ทัง้หมด ณ ช่วงเวลานัน้ แบ่งเป็น 2 ก้อน คือ วตัถุดิบที่เป็นประเภท
เศษเหล็ก และสินคา้ส าเร็จรูปประเภทเหล็กแท่งยาว (billet)  
ในแง่แนวโน้ม (trend) ราคาวัตถุดิบข้ึนลง ธุรกิจเหล็กจะทราบว่า
ราคาวตัถุดิบมีโอกาสที่จะข้ึน แต่ไม่ทราบราคาจะข้ึนน้อยหรือมาก
เพียงใด ส่วนแนวโน้มขาลงจะทราบถ้าเป็นภาวะซ้ือขายปกติ แต่ใน
รอบปีที่ผ่านมาเป็นภาวะการซ้ือขายไม่ปกติ จากสาเหตุที่ประเทศ
ตุรกีซ่ึงเป็นประเทศที่ส่งออกเหล็กที่มีนัยส าคญัของโลก มีการปรับ
ค่าเงินในประเทศ จากยอดขายของบริษัทฯ แสดงว่ามีการเติบโตข้ึน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บอกถึงความต้องการใช้สินค้าใน
ตลาด (Demand) สินค้าของบริษัทมีความต้องการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตวัเลขเติบโตมาตลอด  

ค าถามที่ว่าท าไมยังมีการขาดทุน บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า จากการ
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ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเหล็กมากว่า 10 ปี บริษัทฯ พอจะ
ทราบทิศทางในช่วงสัน้ๆ หรือ กลางได้ แต่ไม่สามารถทราบทิศทาง
อย่างเม้นย ้าได้ 100% ในช่วงที่ประเทศตุรกีลอยค่าเงินในประเทศ 
บริษัทฯ ได้ส่งออกเหล็กไปประเทศฟิลิปปินส์ในราคาประมาณ 500 
เหรียญสหรัฐฯ แต่ประเทศตุรกีสามารถส่งออกเหล็กได้ในราคา 300 
เหรียญสหรัฐฯ ในภาวะแบบนีบ้ริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้ได ้

2. ธุรกิจพลงังาน มีรายไดช้ดัเจนจาก 4 ช่องทาง คือ
(1) รายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้
(2) รายไดจ้ากการให้ค าปรึกษา
(3) รายได้จากการซ้ือขายอุปกรณ์ ที่เก่ียวเนื่องกับการก่อสร้าง

โรงไฟฟา้ และ 
(4) การขายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผูถื้อหุ้น 

ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการด าเนินการตามแผนธุรกิจทุก
ประการ  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างพฒันาจ านวนเกินกว่า 500 
เมกะวตัต์ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าฯ ทีอ่ยู่ระหว่างพฒันา ขนาด 12 
เมกะวัตต์ ที่ขายออกนั้น เนื่องจากมีเงื่อนไขในการ COD หรือ 
เงื่อนไขในการพัฒนาที่ยาวเมื่อเทียบกับการขายออกซ่ึงเกิดความ
คุม้ค่ากบับริษัทฯ มากกว่าจึงตดัสินใจขายโครงการออกไป 

ส่วนลกัษณะการขายเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากตามแผน
ธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มองว่าให้มูลค่าสูงสุดกับสินทรัพย์ที่บริษัทถืออยู่ 
ยกตวัอย่างเช่น หากถือโรงไฟฟ้าฯ ครบระยะเวลาสญัญา 20 ปี ได้
เงิน 100 ล้านบาท แต่วนันี้มีนักลงทุนให้เงิน 80 หรือ 90 ล้านบาท 
ทันที โดยไม่ต้องถือครบอายุสัญญา บริษัทฯ ค านึงแล้วว่าเป็น
ประโยชน์ สามารถน าเงินมาลงทนุในโครงการอื่นต่อได ้  

อีกประการหนึ่ง ในช่วงระยะแรกที่มีการขายโครงการเข้ากองทุนฯ 
เป็นการท าลกัษณะทดลองเพื่อให้ผูถื้อหุ้นและพนัธมิตรทางธุรกิจเห็น
ว่ามูลค่าที่แท้จริงขององค์กร ไม่ใช่แค่เห็นในงบการเงิน เพราะมี
มูลค่าในทรัพย์สินที่ก าลงัพฒันา มีมูลค่าที่ไม่สามารถบันทึกได้ตาม
มาตรฐานบญัชี แต่เป็นที่ยอมรับในตลาด เช่น การขายสินทรัพย์เข้า
กองทุนโครงการสร้างพื้นฐาน แทนที่จะถือครบสัญญา 20 ปี ขาย
วนันีไ้ดเ้งินทนัที บางโครงการขายวนันี้ได้เงินมากกว่าถือครบสญัญา 
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20 ปี ด้วยซ ้ า สาเหตุเนื่องจากต้นทุนทางการเงินของแต่ละแห่งไม่
เหมือนกัน สมมติ บริษัทฯ มีต้นทนุการเงินเป็น X ผูที้่มาซ้ือโครงการ
ไปอาจเป็นกองทุนฯ ที่มีศักยภาพที่ดีกว่าต้นทุนทางการเงินอาจจะ
เป็น (X-) ฉะนั้น การที่กองทุนฯ ถือไปอาจจะได้อัตราผลตอบแทน 
(yield) สูงกว่าบริษัทฯ  

3. ก าไรของธุรกิจพลงังาน 101.4 ล้านบาท ปัจจัยที่ซ่อนอยู่ในงบก าไร
ขาดทุน (P/L) มีหลายมิติ เช่น 1.ธุรกิจพลงังานมีแรงงาน (labour)
ผู้บริหารและพนักงานมากกว่า 70 คน ก าลังพัฒนาโครงการที่
มากกว่า 60 เมกะวตัต์ เป็นช่วงที่บริษัทท าการลงทุน, 2.จากฐานทุน
บริษัทฯ ลงทนุในธุรกิจพลงังานเพียง 570 กว่าล้านบาท มีสินทรัพย์
กว่า 13,000 ล้านบาท มีหนี้สินประมาณ 10,000 ล้านบาท มีส่วน
ของทุน 1,000 กว่าล้านบาท แสดงว่าในช่วงการด าเนินงาน 4 ปีที่
ผ่านมามีพฒันาการทีดี่ข้ึน การมีทนุช าระแลว้จ านวน 570 ล้านบาท
แบกทรัพย์สินกว่า 13,000 ล้านบาท แสดงว่ามีการระดมทุนผ่าน
ช่องทางต่างๆ หรือ ศพัท์ทางการเงินเรียกว่า bridge financing คือ
การขอสะพานเชื่อมไปให้ถึงเป้าหมายก่อนโดยต้องเสียค่าผ่านทาง
เรียกว่า ดอกเบี้ย จึงท าให้ต้นทุนแฝงเหล่านี้กดผลประกอบการที่
แท้จริง ต่อเมื่อบริษัทฯ มีฐานทุนที่เข้ามาจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
เหล่านี้

ส าหรับการเพ่ิมทุน บริษัทฯ ค านึงถึงอะไรที่เป็น fair valuation ให้
บริษัทฯ และการเพ่ิมทุนแล้วสามารถตอบโจทย์ และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ผู้ถือหุ้น และอีกปัจจัยตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้
รายงานช่ วงงบการเงิน มีการแปลงค่างบการเงิน  ฉะนั้น  ผล
ประกอบการ 101.4 ล้านบาท มีปัจจัย 1.ค่าใช้จ่ายที่แบกรับสูงเกิน
ความเป็นจริงเมื่อเทียบกับจ านวน 60 เมกะวตัต์ ที่ COD เนื่องจาก
รองรับการเติบโต 2.ต้นทุนทางการเงินที่เป็นดอกเบี้ย เพื่อรองรับ
สินทรัพย์ขนาด 13,000 ล้านบาท และ 3.ธุรกิจอยู่ต่างประเทศมี
ผลกระทบเก่ียวกับอัตราแลกเปลีย่น ในแง่ของก าไรและขาดทุน เป็น 
non-cash ตามมาตรฐานบญัชีตอ้งใหรั้บรู้ 

ผลประกอบการที่แท้จริง โดนกดด้วยเหตุผลว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การขยายธุรกิจ มีการ setup เพื่อรองรับความพร้อม , มีใช้ระบบ
บัญชี SAP, ผู้บริหารมีประสบการณ์ท างานในธนาคารที่ให้บริการ
ลูกค้าหลายๆ ประเทศมาร่วมทีม ส่วนจ านวนเมกะวัตต์ ณ วันนี้
บริษัทฯ มีจ านวนเมกะวตัต์ที ่COD มากทีส่ดุส าหรับตลาดญ่ีปุ่ น  
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คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถาม : การรับจ้างผลิตแบบ OEM จ านวน 400,000 ตันต่อปี ใช่
หรือไม่  

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชีแ้จง : ตามสญัญา OEM ทีไ่ดแ้จ้งผ่านช่องทางระบบตลาดหลกัทรัพย์ 
จ านวน 400,000 ตนัต่อปี บริษัทฯ ไดรั้บเฉพาะค่าแรง 

คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถาม : 
1. กรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจอย่างไร ในการที่บ ริษัทฯ จะ

ด าเนินการตามที่คุณอนาวิลเสนอ เพื่อให้บริษัทฯ ไปถึงเป้าหมาย
โดยไม่ประสบปัญหา

2. ทรัพย์สินไม่มีตวัตน คืออะไร
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปาน
มะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณุอนาวิล จิรธรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

ชีแ้จงว่า : 
1. ในฐานะกรรมการตรวจสอบ มีการสืบสวน มีการกระทบยอดบัญชี

(reconcile) รายการทีส่งสยัหรือรายการทีเ่ห็นว่ามีการเคลือบแคลง
จากการประชุมกรรมการตรวจสอบทุกรอบพบว่า บริษัทฯ ไม่มี
รายการที่จะต้องกังวล เนื่องจากทุกรายการมีทางเดินของเอกสาร
และทางการเงินที่มีความตรงไปตรงมา แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบาง
ตวัที่สูง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบแจ้งให้คณะกรรมการบริหารให้ความ
สนใจ (concern) ว่าอาจจะมีความเสีย่งดา้นต้นทนุทางการเงินทีสู่ง
ไป ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้ท าหนา้ที่ดูแลเพือ่รักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น

กล่าวเสริมว่า : บริษัทฯ ด าเนินการทุกอย่างตามหลักการบัญชี มี
ที่มาของตัวเลข มีการปรึกษากับสถาบันการเงิน  อย่างไรก็ดี 
กระบวนการท างานของบ ริษัทฯ คณะกรรมการบ ริษัทมีการ
พิจารณาและตรวจสอบอยู่ตลอด เช่น การขออนุมัติ กู้เงินจาก
สถาบนัการเงิน เงือ่นไขตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล แผนธุรกิจที่
น าเสนอมีที่มาถูกต้อง ไม่สามารถคาดการณ์หรือยืนยนัไดว่้าจะไม่
ประสบปัญหาเลย แต่บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานทีช่ดัเจน  

2. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน ตามมาตรฐานบัญชีให้บันทึกเฉพาะใน
โครงการที่จ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้วเท่านั้น ทยอยตัดจ าหน่าย
(amortize) ตามอายขุอง FiT

 สอบถามเพ่ิมเติมในประเด็น : 
1. ใบอนญุาต FiT บนัทึกอยู่ตรงไหนของงบการเงิน
2. สอบถามกรรมการตรวจสอบในแง่หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E

retio) ที่ สูง มีความกังวล มีการทักท้วงให้แก้ปัญหาหรือ ให้
ค าแนะน าอย่างไร
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รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปาน
มะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

คณุอนาวิล จิรธรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชี้แจงว่า : คณะกรรมการบริษัทรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความกังวล 
(concern) เก่ียวกับประเด็น D/E ratio ที่สูง โดยได้เชิญผู้บริหารฝ่าย
การเงิน มา ชี้ แจ งสาเหตุแ ละ แผนการจัดกา รทางการเงิน  และ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ค าแนะน าและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 
อย่างไรก็ ดี  ลักษณะของโครงการเป็น  project finance ใช้ เงินทุน
ประมาณ 15% ที่เหลือเป็นเงินกู้สถาบนัการเงิน จึงเป็นสาเหตใุห้ D/E สูง 
ลกัษณะสินทรัพย์ทีไ่ดม้าสามารถสร้างรายได้แน่นอน ส าหรับความเสีย่งมี
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยก่อนการเข้าลงทุนได้ท าการ
ส ารวจท าเลที่ตั้งและศึกษาพื้นที่ตามหลักวิศวกรรมเพื่อประเมินความ
เสี่ยงว่าอยู่ระดับที่ยอมรับได้ ในอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
กรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้าน
กฎหมาย ทีส่ามารถตรวจสอบและให้ค าแนะได ้

กล่าวเสริม : เร่ือง หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E retio) สูงของบริษัท 
โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เกิดข้ึนเป็นลกัษณะเงินกู้ยืมโครงการระยะยาว (long 
term project finance) ซ่ึงมีตวัโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นหลกัประกัน 
ส าหรับฐานรายไดม้าจากลูกคา้ คือ การไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น 
สอบถาม : ความเสี่ยงดอกเบี้ยญ่ีปุ่ น และการคิด IRR ที่ 6% เป็นความ
เสีย่งหรือไม่ 

ชีแ้จงว่า : เร่ือง ดอกเบี้ย บริษัทฯ มีความพร้อมในการเปลีย่นให้เป็นอตัรา
คงที่ตลอดอายุสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ โดยพิจารณาตามความจ าเป็น 
เนือ่งจากธนาคารจะมีค่าใชจ่้าย (premium) สมมติ ปัจจุบนั บริษัทฯ เสีย
ดอกเบี้ยอยู่ 2% แล้วไม่เอาความเสี่ยงเลย 0% ธนาคารอาจจะเรียก
ดอกเบี้ยที่ 3.5% มีค่า premium เพ่ิมข้ึนมา 1.5% การตัดสินใจจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทจริงหรือไม่ ฝ่ายบริหารมีการติดตามอยู่ตลอด เมื่อ
ประเทศญ่ีปุ่ นอยู่ในดอกเบี้ยขาข้ึน บริษัทฯ จะสามารถมีเคร่ืองมือมาใชใ้น
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  บริษัทฯ ออกเงิน 5-10% 
ธนาคารออกเงิน 90% ฉะนั้น ถ้ามีสัญญาณดอกเบี้ยขาข้ึนมั่นใจว่า
ธนาคารจะเรียกบริษัทฯ ให้ไปพูดคุย การลงทุนควบคุมโดยระบบกลไก
ตลาดอยู่แลว้  

ส าหรับเร่ือง IRR อยู่ที่  6% คือ project IRR แบบไม่กู้เลย ลงทุนเอง 
100% 

คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้

สอบถามว่า : จากรายงานประจ าปี หน้า 284 ระบุว่า บริษัทฯ เคยให้
ค ามัน่ว่าจะด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่สามารถด ารงอัตรส่วนทาง
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ถือหุ้น การเงินตามเงื่อนไข จึงต้องจัดประเภทเงินกู้ จ านวน 17.43 ล้านบาท 
เป็นหนี้สินหมนุเวียนทัง้จ านวน อยากทราบว่าในอนาคตจะเกิดอีกหรือไม่
ทีว่่าไม่สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามสญัญาเงินกู้ เพราะอาจมี
ค่าธรรมเนียมเกิดข้ึน 

คณุอนาวิล จิรธรรมศริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชี้แจงว่า : เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวอยู่จ านวน 17.43 
ล้านบาท ซ่ึงในการกู้ยืมได้มีระบุเงื่อนไขของการด ารงอัตราส่วนทาง
การเงิน (covenants ratio) เร่ือง D/E เมื่อปิดงบการเงิน ณ ส้ินงวด D/E 
เกินกว่าเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร ตามมาตรฐานบัญชีต้องมีการจัด
ประเภทหนี้สินระยะยาวมาเป็นหนี้สินระยะสั้น และเปิดหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความเสีย่งทางด้านนี้ อย่างไรก็ดี 
หลงัออกงบการเงิน ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงกับสถาบันการเงินดังกล่าวและ
ไดรั้บการผ่อนปรนเร่ือง D/E โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี ้และขอขอบคณุที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจาก
บริษัทฯผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสกัขีพยานในการประชุม และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา  16.20 น.  

อนึ่ง สรุปจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉนัทะการประชมุครัง้นีร้วมทัง้สิน้ 97 ราย นับจ านวน
หุ้นรวมกันได้ทัง้สิน้ 659,181,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3977 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจนับ
คะแนนเสยีงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ลงช่ือ............................................... ประธานในที่ประชมุ 
 (   ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์  ) 

 ประธานกรรมการ 

ลงช่ือ............................................... 
 (   นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  ) 
   ประธานกรรมการบริหาร 

-ลายเซ็น- 

-ลายเซ็น- 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 

รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 

บริษทัฯ จัดส่งรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงท่านสามารถรับรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่มได ้ณ 
หอ้งลงทะเบียนการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ดว้ย 

ส าหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานดงักล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับ
หนังสือรายงานประจ าปี 2562 ขา้งล่างน้ี และส่งโทรสารท่ีหมายเลข 02-033-0909  หรือ อีเมล ir@chowsteel.com หรือ ส่งไปรษณีย์
ตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ีมายงับริษทั เพื่อด  าเนินการจดัส่งใหท่้านทางไปรษณีย ์ 

.................................................................................................................................................................................................................  
-พบัที่นี่- 

แบบฟอร์มขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 

ขา้พเจา้ช่ือ................................................................................................................. .............................................................  
ที่อยู ่เลขที่ ........................................ หมู่บา้น/อาคาร.............................................................................................................  
ถนน ................................................ ต  าบล/แขวง ............................................... อ  าเภอ/เขต .... ........................................... 
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์............................................  

มีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนงัสือ 
-พบัที่นี่- 

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

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

(ขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562) 

ติด
แสตมป์ 
3 บาท 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดับที่ 1. 

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
อาย ุ68 ปี  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
สัญชาติ : ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552  

(ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากไดรั้บเลือกเขา้
ด  ารงต าแหน่งอีกคร้ัง จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

: -ไม่มี- 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม : - ปริญญาเอก ดา้น  Operations Research 
Texas A&M University, USA 
- ปริญญาโท  ดา้น  Operations Research 

Texas A&M University, USA 
- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12) 
-   Professional Engineer, State of Texas, USA 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : -   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001 
-   หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

: 1,298,000 หุน้ 
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ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ยอ้นหลงั และ/
หรือ ต าแหน่งที่ส าคญั 

: -  ประธานกรรมการ 
   บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จ ากดั 
-  กรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทั ซิม ซิสเตม็ ประเทศไทย จ ากดั 
-  กรรมการผูจ้ดัการ  
   บริษทั ปกิณ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
-  กรรมการ 
   บริษทั คาซาวดี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่น 
(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 4 กิจการ) 
 -  ประธานกรรมการ 
    บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จ ากดั 

         -  กรรมการผูจ้ดัการ  
             บริษทั ซิม ซิสเตม็ ประเทศไทย จ ากดั 

 -   กรรมการผูจ้ดัการ 
     บริษทั ปกิณ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

         -   กรรมการ  
             บริษทั คาซาวดี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม : 1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัใน
รอบปีที่ผ่านมา

การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 : 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 1/1 คร้ัง
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ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดับที่ 2. 

นายนพปฏล เจสัน จิรสันต์ิ 
อาย ุ49 ปี  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
สัญชาติ : ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552  

(ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากไดรั้บเลือกเขา้
ด  ารงต าแหน่งอีกคร้ัง จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

: -ไม่มี- 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม : - ปริญญาโท สาขา Business Economics 
Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

St. Louis University, USA 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

: -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ยอ้นหลงั และ/
หรือ ต าแหน่งที่ส าคญั 

: -  ประธานเจา้หนา้ที่บริหารร่วม 
   บริษทั ฮีโร่ เอก็ซ์พีเรียนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  
   บริษทั ไอบายนาว จ ากดั 
-  กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
   บริษทั พีเอม็ดี พลสั จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่น 
   (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

   (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 3 กิจการ) 
         -  ประธานเจา้หนา้ที่บริหารร่วม 
             บริษทั ฮีโร่ เอก็ซ์พีเรียนซ์ จ ากดั 
         -   กรรมการ กรรมการ 
             บริษทั ไอบายนาว จ ากดั 
         -   กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
             บริษทั พีเอม็ดี พลสั จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม : 1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัใน
รอบปีที่ผ่านมา

การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 : 1.   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง
3. เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 1/1 คร้ัง
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ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดับที่ 3. 

นายกณวรรธน์ อรัญ 
อาย ุ53 ปี  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
สัญชาติ : ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552  

(ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากไดรั้บเลือกเขา้
ด  ารงต าแหน่งอีกคร้ัง จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

: -ไม่มี- 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม : - ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองคก์ารและการจดัการ 
     มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-   ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-   ประกาศนียบตัรทางบญัชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

: -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ยอ้นหลงั และ/
หรือ ต าแหน่งที่ส าคญั 

: -  หวัหนา้ส านกังาน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย 
    ส านกังานกฎหมาย เค แอนด ์พาร์ทเนอร์ 
-  กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  
   บริษทั เค แอนด ์พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
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-  กรรมการ 
   บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จ ากดั 
-  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
   บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่น 
(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 1 กิจการ) 

 -  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
          บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) 

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 3 กิจการ) 
 -   หวัหนา้ส านกังาน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย 
    ส านกังานกฎหมาย เค แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

        -  กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
           บริษทั เค แอนด ์พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
       -  กรรมการ 

           บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม : 1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัใน
รอบปีที่ผ่านมา

การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 : 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง
3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 คร้ัง
4. เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 1/1 คร้ัง
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดับที่ 4. 

นายสงวนเกียรต์ิ ล่ิวมโนมนต์ 
อาย ุ 44 ปี  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
สัญชาติ : ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552 

(ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากไดรั้บเลือกเขา้
ด  ารงต าแหน่งอีกคร้ัง จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

: -ไม่มี- 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม : - ปริญญาโท ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Boston University, USA 

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์การเงิน 
     Boston University, USA 
-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-   ประกาศนียบตัรหลกัสูตรดา้นกฎหมายอินเตอร์เน็ต 

Harvard University, USA 
-  ประกาศนียบตัรตวัแทนสิทธิบตัร 
    กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
-  ประกาศนียบตัรทนายความผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  
    ณ ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ 
-  ประกาศนียบตัรผูเ้ช่ียวชาญดา้นอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 
    เกี่ยวกบัคดีทรัพยสิ์น 
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การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

: -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ยอ้นหลงั และ/
หรือ ต าแหน่งที่ส าคญั 

: -  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ บริษทั วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จ ากดั 
-  กรรมการ บริษทั มโนมนต ์เรียลเอสเตรท จ ากดั 
-  กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   บริษทั เชาว ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่น 
(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 1 กิจการ) 

 -       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
          บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 3 กิจการ) 
- กรรมการ 

บริษทั วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ  

บริษทั มโนมนต ์เรียลเอสเตรท จ ากดั 
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั เชาว ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม : 1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัใน
รอบปีที่ผ่านมา

การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 : 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  4/5 คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง
3. เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 1/1 คร้ัง
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

ข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 

ช่ือ :  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  อาย ุ: 56 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :  ปริญญาโท สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน : ปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีร่วมกบับริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นเวลามากกวา่ 30 ปี  
จ านวนหุน้ที่ถือหุน้ในบริษทั (%) : ไม่มี 
ประวติัท าผิดกฎหมาย : ไม่มี  
จ านวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี (ปี 2562)  

ช่ือ :  นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร   อาย ุ: 46 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน : ปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีร่วมกบับริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 
จ านวนหุน้ที่ถือหุน้ในบริษทั (%) : ไม่มี 
ประวติัท าผิดกฎหมาย : ไม่มี  
จ านวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี  

ช่ือ :  นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  อาย ุ: 47 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
ประสบการณ์ท างาน : ปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีร่วมกบับริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 
จ านวนหุน้ที่ถือหุน้ในบริษทั (%) : ไม่มี 
ประวติัท าผิดกฎหมาย : ไม่มี  
จ านวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
อาย ุ67 ปี 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู ่ : บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 
แขวางคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม : - ปริญญาโท พฒันศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- หลกัสูตร Certificate Visiting Colleague Program, 

University of Hawaii at Manao, USA 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัระดบัสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลยั 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

: -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่น 
(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 1 กิจการ) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) 

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 1 กิจการ) 
- กรรมการ บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล จ ากดั 

การมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษ : ไม่มี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม 
อาย ุ77 ปี  

ต าแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู ่ :  บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยนิูต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 
แขวางคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม : - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
Missouri University of Science and Technology, USA 
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Stanford University, USA 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- 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 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

: -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่น 
(ค) กิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : -ไม่มี- 

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

การมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษ : ไม่มี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
1. คณะกรรมการบริษัทไดก้  าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต ่าของประกาศกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี

เกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ดว้ย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั

บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เว ้นแต่จะได้พน้จากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผูบ้ริหารของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม
ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี
ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

8. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั
10. ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษทัจดทะเบียน
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อากรแสตมป์ 
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 านวนทั้งส้ิน รวม_________________ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _________________เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั_________________________ หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ____________________ เสียง

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษทัปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) 

   1.       รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง อาย ุ67 ปี ท่ีอยู:่ บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี  2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
ยนิูต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                     หรือ      

  2.     รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม อาย ุ77 ปี ท่ีอยู:่ บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี  2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
ยนิูต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                      หรือ 

  3.       ช่ือ _____________________________________________อาย ุ________ปี ท่ีอยู ่เลขท่ี       
 ถนน _________________________ต าบล/แขวง ______________________อ าเภอ/เขต       
 จงัหวดั _______________________รหสัไปรษณีย ์____________________  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 ในวนัพุธท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระราม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงนาม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
  (                                                    ) 

ลงนาม __________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (                                                   ) 

หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นผูรั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได ้
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 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

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทัได ้โดยมีรำยละเอียดกรรมกำรอิสระของบริษทัปรำกฏตำม
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย) 

   1.       รองศำสตรำจำรย ์กลัยำภรณ์ ปำนมะเริง อำย ุ67 ปี ท่ีอยู:่ บริษทั เชำว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี  2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
ยนิูต 2/1006-1008 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                     หรือ      

  2.     รองศำสตรำจำรย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม อำย ุ77 ปี ท่ีอยู:่ บริษทั เชำว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ำกดั (มหำชน)  
เลขท่ี  2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
ยนิูต 2/1006-1008 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                      หรือ 

  3.       ช่ือ _____________________________________________อำย ุ________ปี ท่ีอยู ่เลขท่ี       
 ถนน _________________________ต ำบล/แขวง ______________________อ ำเภอ/เขต       
 จงัหวดั _______________________รหสัไปรษณีย ์____________________

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2563 ในวนัพุธท่ี 29 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ชั้น 10 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระรำม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2562 
(ระเบียบวำระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทรำบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง)  

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบ
ปี 2562 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

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

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ดงัน้ี
6.1 ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
6.2 นายนพปฏล เจสัน จริสันต์ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
6.3 นายกณวรรธน์ อรัญ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
6.4 นายสงวนเกยีรติ์ ลิว่มโนมนต์ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 
 (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  งดออกเสียง50
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วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัยืินยนัแผนการระดมทุนของบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

วาระที ่10 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. วำระเลือกตั้งกรรมกำรผูถื้อหุน้สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลก็ได ้
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสั ทร้ี จ ากดั (มหาชน) 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัพธุท่ี 29 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั ชั้น 10 อำคำรเอฟวำยไอ 
เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืน
ดว้ย 

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 ำหรับผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ 

  เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _____________________ เขียนท่ี ______________________________ 

วนัท่ี _____เดือน____________พ.ศ._______ 

(1) ขำ้พเจำ้ _________________________________________________________________________________________ 
ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี________________  ถนน_________________________ ต ำบล/แขวง ________________________ 
อ ำเภอ/เขต _______________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย ์________________________ 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กบั __________________________________________________ 

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

  โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม__________________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ________________เสียง ดงัน้ี 
หุน้สำมญั___________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ___________________เสียง

(2)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทัได ้โดยมีรำยละเอียดกรรมกำรอิสระของบริษทัปรำกฏตำม
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย) 

   1.       รองศำสตรำจำรย ์กลัยำภรณ์ ปำนมะเริง อำย ุ67 ปี ท่ีอยู:่ บริษทั เชำว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี  2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
ยนิูต 2/1006-1008 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                     หรือ      

  2.     รองศำสตรำจำรย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม อำย ุ77 ปี ท่ีอยู:่ บริษทั เชำว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ำกดั (มหำชน)  
เลขท่ี  2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
ยนิูต 2/1006-1008 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                      หรือ 

  3.       ช่ือ _____________________________________________อำย ุ________ปี ท่ีอยู ่เลขท่ี       
 ถนน _________________________ต ำบล/แขวง ______________________อ ำเภอ/เขต       
 จงัหวดั _______________________รหสัไปรษณีย ์____________________

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2563 ในวนัพุธท่ี 29 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ชั้น 10 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระรำม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขำ้พเจำ้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบำงส่วน คือ

 หุน้สำมญั_____________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________________ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด  _________________________ เสียง 
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(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
(ระเบียบวำระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทรำบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบ

ปี 2562 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ดงัน้ี

6.1 ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง
6.2 นายนพปฏล เจสัน จริสันต์ 
 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง
6.3 นายกณวรรธน์ อรัญ 
 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง
6.4 นายสงวนเกยีรติ์ ลิว่มโนมนต์ 
 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือสอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัยืินยนัแผนการระดมทุนของบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาช) (บริษัทย่อย) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่10 เร่ืองอ่ืนๆ ถ้าม ี
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใดให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควรกิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม 
เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

ลงนำม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
           (                                                   ) 

ลงนำม __________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  (                                                   ) 

หมำยเหตุ  
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ แบบ ค. น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ ไทยเป็นผูรั้บฝำก

และดูแลหุน้ใหเ้ท่ำนั้น 
2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน
(2) หนงัสือยืนยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลำยคน
เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทรี้ จ ากดั (มหาชน) 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัพธุท่ี 29 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั ชั้น 10 อำคำรเอฟวำยไอ 
เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืน
ดว้ย 

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที ่____________ เร่ือง ____________________________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี

 เห็นดว้ย_____________เสียง    ไม่เห็นดว้ย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน 

การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการลงทะเบียน
ดว้ยระบบบาร์โคต้ (Barcode) ดงัน้ี เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าหนงัสือนดั
ประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะมาดว้ย  

เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (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)  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (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)  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (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 านกัเลขานุการบริษทั ภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึง
ชัว่โมง เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัพุธท่ี 29 เมษายน 
2563 น . ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้ น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมในหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
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ข้อบังคบับริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี  (4) เดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั   

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือ
หุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าร้อยละสิบ(10)ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ภายในส่ีสิบหา้(45)วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ือหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถ้ือหุ้นคนอี่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า(45)วนันับแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสามคร้ังใดจ านวนผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 39 ผูถ้ือหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 38. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและ จัดส่งใหผู้ถ้ือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามารถจัดประชุมได ้ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวดัอนัเป็นท่ีตั้งของ
ส านกังานใหญ่ หรือที่อื่นใดกต็าม แลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก  าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอการประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของหุน้เองนั้นไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 40. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีตวัประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหน่ึง
ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม 

ขอ้ 43. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปีที่ผ่านมา 
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(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
ขอ้ 41. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออก

เสียงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่และลายมือช่ือของผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ และเป็นไปตาม
แบบทีน่ายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉันทะน้ี จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 42. มติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือ

หุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบริษทัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ    บางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น
โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้บุริมสิทธ์ิ หุน้กู ้ หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

หรือหุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอ์ื่นใด ที่อาจกระท าไดต้ามกฎหมาย 
(ช) การเลิกบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ขอ้ 19. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและจะตอ้งเป็นผูมี้ คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 20. ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงตามจ านวนหุน้ที่ตนถือ 
(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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ขอ้ 21. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ

แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีจะออกตาม
วาระน้ีอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ 
ขอ้ 35. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวน  
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้
และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรั้บเบ้ียเลี้ยง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อนัที่จะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไร 
ขอ้ 47. หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
เงินปันผลใหจ่้ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที่ประชุมผูถ้ือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี

ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 48. บริษทัจะตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินส ารองที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง
อยา่งอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการของบริษทักไ็ด ้

62



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม  
ชัน้ 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 

เดนิทาง จากรถไฟฟ้า MRT  สถานีศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ใชท้างออกท่ี 1 
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