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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 
 
 
 

http://www.chowsteel.com/
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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 จิรสนัต ์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกณวรรธน์ อรัญ    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

       กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
4. นายสงวนเกียรต์ิ ล่ิวมโนมนต ์   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  
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