ที

CHOW.131/2557
วันที 27 มีนาคม 2557

เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี0 จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่ งมาด้ วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดดูเอกสารแนบ)
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 วันที 26 เมษายน 2556 (เอกสารประกอบวาระที 1)
3. รายงานประจําปี 2556 ในรู ปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที 2 และ 3)
4. ข้อมูลเบื0องต้นของกรรมการทีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ (เอกสาร
ประกอบวาระที 6)
5. ข้อบังคับของบริ ษทั ทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. คําชี0แจง เรื อง เอกสารและหลักฐานความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
7. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
9. แผนทีแสดงสถานทีจัดการประชุม
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2556 แบบรู ปเล่ม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี0 จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีมติให้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2557 ในวันศุกร์ ที 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนี ยร์ บอลรู ม 3 ชั0น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนี ยม สุ ขุมวิท เลขที
30 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) กรุ งเทพมหานคร 10110 เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี0
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึงประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2556
วัตถุ ประสงค์ และเหตุผล บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2556 ซึ งประชุ มเมื อวันที 26
เมษายน 2556 แล้วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลา
ทีกฎหมายกําหนด พร้อมทั0งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.chowsteel.com) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 ซึ งจัดขึ0นเมือวันที 26
เมษายน 2556 ซึ งคณะกรรมการเห็ นว่าได้มีการบันทึ กรายงานไว้ถูกต้องให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2557
รับรองรายงานการประชุมครั0งดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นฉบับนี0 ต0 งั แต่วนั ที 22
พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิ งทีส่งมาด้วย 2

วาระที 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2556
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดําเนิ นงานที ผ่านมาและการเปลียนแปลงที สําคัญซึ งเกิดขึ0นในรอบปี
2556 ซึงปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2556 ตามสิ งทีส่งมาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2556 ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ

วาระที 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ5 นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2556
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ซึ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทํางบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี สิ0 นสุ ด ณ รอบปี บัญชี ของบริ ษทั และจัดให้มีการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีก่อนเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
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วาระที 4

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ0นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2556 ทีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ ง
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2556 ทีผ่านมา โดยสรุ ปสาระสําคัญเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่าน
มาได้ดงั นี0
รายการ
หน่วย:ล้านบาท
2555
2556
สิ นทรัพย์รวม
3,792.66
3,180.09
หนี0สินรวม
2,514.69
1,870.62
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
1,277.98
1,309.47
รายได้รวม
4,349.17
4,813.54
กําไรสุทธิ
25.46
105.17
กําไรต่อหุน้ ขั0นพื0นฐาน (บาทต่อหุน้ )
0.03
0.13
โดยมีรายละเอียดตามที ปรากฏอยูใ่ นงบการเงิ นรวมของรายงานประจําปี 2556 ซึ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครั0งนี0ตามสิ งทีส่งมาด้วย 3
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิประจําปี 2556 และการจ่ ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ า ร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริ ษทั กําหนด ทั0งนี0
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ0นอยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น
และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคตตามทีคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั0งคราวในเมือเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนั0น
และรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
จากผลการดําเนินงานในปี 2556 บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ 103.11 ล้านบาท โดยสัดส่ วนโครงสร้างเงินลงทุนและกระแสเงิน
สดของบริ ษทั ทําให้บริ ษทั มีความจําเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพือเพิมศักยภาพในการบริ หารจัดการประกอบกับ
บริ ษทั มีแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่ น จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลประกอบการประจําปี 2556 โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ทีผ่านมา ดังนี0
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบ ตั0งแต่ปี 2554 ถึง 2556
รอบผลการดําเนิ นงาน
1. กําไรสําหรับปี ตามงบการเงินบริ ษทั (ล้านบาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
3. อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
4. เงินปั นผลจ่ายทั0งสิ0 น (ล้านบาท)
5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสําหรับปี

ปี 2554
193.00
800
0.10
80.00
41.45%

ปี 2555
24.57
800
-

ปี 2556
103.11
800
0.10
80.00
77.59%

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
สุทธิประจําปี 2556 และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี0
1. เห็นควรอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 จํานวน 5,300,170 บาท
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2. รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2556 จากผลการดําเนิ นงานตั0งแต่วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึงวันที 30
กันยายน 2556 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั0งที 5/2556 เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ
ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท จํานวน 80.0 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวในวันที 4 ธันวาคม 2556
3. เห็นควรอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556 จากผลการดําเนิ นงานตั0งแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที 31
ธันวาคม 2556 เนืองจากบริ ษทั มีแผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่ น
วาระที 5

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั5งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้เป็ นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั0งทีได้มี
การแก้ไขเพิมเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ.43 ซึ งกําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั0งผูส้ อบบัญชี และ
กําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ประจําทุกปี นอกจากนี0 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียน
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีหากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีรายเดิมทําหน้าทีครบ 5 รอบบัญชี
ติดต่อกันบริ ษทั จะแต่งตั0งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ประจําปี 2557 โดยการแต่งตั0งครั0งนี0เป็ นรอบปี ที 7 ติดต่อกัน จากรอบปี บัญชี 2551-2557 เนืองจากมีความเชียวชาญใน
การสอบบัญชี มีอตั ราค่าสอบบัญชีทีเหมาะสม รวมทั0งปฏิบตั ิหน้าทีในปี ที ผ่านมาได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ดี นางสาว
นงราม เลาหอารี ดิลก ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 4334 ได้ปฏิ บตั ิหน้าที สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความ
ความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกันจากรอบปี บัญชี 2551-2555 จึ งพิจารณาแต่งตั0ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เพิมเติม
ทั0งนี0 บริ ษทั ทีเป็ นสํานักงานบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามทีเสนอ มีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
แต่งตั0งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และ/หรื อ บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี0
1. อนุมตั ิแต่งตั0งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 218
และ/หรื อ
(เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2556 รวม 1 ปี )
(แห่งบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด)
นางสุวมิ ล
กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2982 และ/หรื อ
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย)
(แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด)
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5599
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย)
(แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด)
โดยให้คนใดคนหนึ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ทั0งนี0 ผูส้ อบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด, บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด และผูส้ อบบัญชีทีได้รับการเสนอ
ชื อข้า งต้น ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ หรื อมี ผลประโยชน์ใ ดๆ ในบริ ษทั บริ ษทั ย่อ ย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี
เกียวข้องของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ซึงอาจกระทบต่อความเป็ นอิสระของบริ ษทั
เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด, บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด และผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2557
คณะกรรมการบริ ษทั โดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าสอบบัญชีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท รายละเอียดเป็ นดังนี0
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชี สาํ หรับปี สิ0 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าสอบทานงบการเงินบริ ษทั ย่อย 2 แห่ งในประเทศญีปุ่ น

ปี 2556 (หน่วย:บาท)
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย 1 แห่ ง
400,000
55,000
300,000
45,000
-

ปี 2557 (หน่วย:บาท)
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง
440,000
280,000
330,000
180,000
160,000
-

หมายเหตุ : อยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดตั0ง

ทั0งนี0 ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2556 วงเงินไม่เกิน 850,000 บาท ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั มี
การจัดตั0งบริ ษทั ย่อยเพิมเติม 2 แห่ง มีค่าสอบบัญชีเท่ากับ 160,000 บาท
วาระที 6

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั5งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 71 และตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 21 กําหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั0งให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม โดยกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งใน
ปี แรก และปี ทีสอง ภายหลังจดทะเบียนนั0นให้ใช้วธิ ีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยู่
ในตําแหน่งนานทีสุดนั0นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีจะออกตามวาระนี0อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่
ก็ได้
บริ ษทั มีกรรมการทั0งสิ0น 10 ท่าน กรรมการ 3 ท่าน ทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี นี0 ได้แก่
รายชือ
ตําแหน่ง
1. ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์
กรรมการ ประธานกรรมการ
2. นายนพปฏล เจสัน จิรสันติa
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นายกณวรรธน์ อรัญ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี ยง
ทั0งนี0 จากการทีบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เสนอรายชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือรับการพิจารณา
เลือกตั0งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ในช่วงระหว่างวันที 8 ตุลาคม 2556 - วันที 15 มกราคม 2557 นั0น พบว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้น
รายใดเสนอรายชือบุคคลเพือให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเลือกตั0งเป็ นกรรมการของบริ ษทั แทนกรรมการทีครบ
กําหนดออกตามวาระในครั0งนี0 ด้วยเหตุน0 ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ซึงไม่รวมกรรมการ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาแล้วและเห็ นสมควรเสนอให้แต่งตั0งกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระกลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งอีกครั0งหนึ ง เนื องจากเป็ นบุคคลทีมีคุณวุฒิและวุฒิภาวะ และสามารถให้คาํ เสนอแนะและข้อคิดเห็ นที ดีต่อ
บริ ษทั เสมอมา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการแต่งตั0งกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระกลับ
เข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ ง ทั0งนี0 ประวัติของบุคคลที ได้รับการเสนอชื อ ข้อมูลการถือหุ ้นสามัญในบริ ษทั
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ข้อ มู ล การดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการหรื อผู ้บ ริ ห ารในบริ ษ ัท จดทะเบี ย นและบริ ษ ัท /กิ จ การอื นๆ รวมทั0ง ข้อ มู ล
ความสัมพันธ์ของผูไ้ ด้รับเสนอชือปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย 4
หมายเหตุ: สําหรับวาระการเลือกตั0งกรรมการตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 กําหนดวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ น ดังนี0
1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ งหุ้นต่อหนึ งเสี ยงตามจํานวนหุ้นทีตนถือ
2) ผูถ้ ื อหุ้นแต่ ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที มี อยู่ท0 งั หมดตาม 1) เลื อกตั0งบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ ง
คะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั0งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที จะพึงมี หรื อจะพึ ง
เลือกตั0งในครั0งนั0น ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตั0งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะ
พึงเลือกตั0งในครั0งนั0น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี0ขาด

วาระที 7

พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ควรกําหนดให้มีการทบทวนทุ ก ปี ซึ งค่าตอบแทนดัง กล่าวจะอยู่ในระดับที เหมาะสมเที ยบเคี ยงได้กับ ตลาดและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั0งเพียงพอทีจะจูงใจและรักษากรรมการทีมีคุณภาพไว้กบั บริ ษทั ซึ งค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2557 ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนซึ งได้มีการดําเนิ นการตามกระบวนการกลันกรองและพิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและเที ยบเคียงกับบริ ษทั ในธุ รกิ จประเภทและขนาดเดี ยวกันตลอดจนคํานึ งถึงความเหมาะสมต่างๆอย่าง
ครบถ้วนแล้ว จึ งเห็ น ควรเสนอให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ ม ัติก ํา หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้ปรับปรุ งเพิมวงเงินค่าตอบแทนรวมในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท จากปี 2556 ที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยองค์ประกอบค่าตอบแทน เป็ นดังนี0
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

(1) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
(2) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุ ดย่ อย 3 คณะ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
- ประธาน
- กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ
(3) สิ ทธิประโยชน์ อนๆ
ื
1. การประกันภัยความรั บผิดชอบของกรรมการ
และเจ้าหน้าทีบริ หาร

ปี 2557 (ปี ทีเสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน
เบี0ยประชุม
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครั0ง)
(อัตราใหม่ )
(อัตราเดิม)
20,000
15,000

30,000
20,000

15,000
10,000

30,000
20,000

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

ทุนประกัน 100,000,000 บาท
ค่าเบี0ยประกันไม่เกิน 400,000 บาท
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ปี 2556
ค่าตอบแทนรายเดือน
เบี0ยประชุม
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครั0ง)

ทุนประกัน 100,000,000 บาท
ค่าเบี0ยประกันไม่เกิน 300,000 บาท

(4) โบนัส ค่ าเบีย5 ประกันภัยทางธุรกิจ ค่ าตอบแทน
พิเศษ และค่ าตอบแทนอืน

การจ่ า ยโบนั ส ค่ า เบี0 ยประกัน ภัย ทางธุ ร กิ จ
ค่ า ตอบแ ทนพิ เศษ แ ละค่ าตอบแ ทนอื น
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั สรร
และเมื อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุ กคน
ทุกรู ปแบบแล้ว กําหนดให้มีจาํ นวนเงินไม่เกิ น
5,000,000บาท

การจ่ า ยโบนัส ค่า เบี0 ย ประกันภัย ทางธุ รกิ จ
ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ และค่ า ตอบแทนอื น
มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู ้
จัดสรร และเมื อรวมค่าตอบแทนกรรมการ
ของทุ ก คนทุ ก รู ป แบบแล้ว กํา หนดให้ มี
จํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

ทั0งนี0 กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี0ยประชุม สําหรับการจ่ายค่าเบี0ยประชุม
จะจ่ายเป็ นรายครั0งเฉพาะครั0งทีเข้าประชุม
อนึ ง ในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 2,775,000 บาท ซึ งเป็ นการจ่าย
โดยไม่เกินหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ทั0งนี0ตามรายละเอียดทีปรากฏในรายงานประจําปี 2556 สิ งทีส่งมาด้วย 3
วาระที 8

เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ทั0งนี0 บริ ษทั ได้มีมติกาํ หนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นเพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557 ในวันที 19
มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนใน
วันที 20 มีนาคม 2557
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ในวันและเวลาดังกล่าว
อนึ ง เพือความสะดวกหากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมดังกล่าวได้ดว้ ยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้
บุคคลอืน หรื อกรรมการอิสระ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะทีแนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี0
ตามสิ งทีส่งมาด้วย 6 หรื อสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. (แบบใดแบบหนึง) หรื อแบบ ค. (แบบ ค ใช้เฉพาะ
กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั0งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น) ได้จาก www.chowsteel.com
โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ งตามที ระบุไว้เท่านั0น และขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะมายังบริ ษทั ภายใน
วันที 24 เมษายน 2557 โดยบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับปิ ดในหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเพือเข้า
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วย ทั0งนี0 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมกรุ ณาเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐานเพือแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุม ตามทีกําหนดใน
สิ งทีส่งมาด้วย 6 มามอบต่อประธานทีประชุมหรื อผูท้ ีประธานกําหนด ณ สถานทีประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยบริ ษทั จะ
เปิ ดรับเอกสารและหลักฐานเพือเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตั0งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

( ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์ )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกดูคาํ บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ได้ ตั0งแต่วนั ที 25 มีนาคม 2557 ที www.chowsteel.com ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ”
และสามารถส่งคําถามเกียวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ล่วงหน้าได้ที ir@chowsteel.com
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