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ที ่CHOW.276 /2564 

วนัที ่12 มกราคม 2564 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2563  

2. สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยเ์กีย่วกับการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์9 

โครงการในประเทศญี่ปุ่ น ซึง่คดิเป็นก าลังการผลติตดิตัง้รวมทัง้หมด 64.21 เมกะวัตต์ (บัญช ี1) 

(“IM1”) 

3. สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยเ์กีย่วกับการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์9 

โครงการในประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งคดิเป็นก าลังการผลติตดิตัง้รวมทัง้หมด 64.21 เมกะวัตต์ (บัญช ี2) 

(“IM2”) 

4. รายงานความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ 

5. ขอ้มลูของกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้  

6. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.)  

7. ขอ้ปฏบิตัสิ าหรับการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) และการมอบฉันทะ 

8. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรับการประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting)  

9. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  

10. ประกาศกระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม เรือ่ง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

การประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ.2563 

 ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท เชาว ์สตลี อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดม้มีตใิหเ้รียกการประชุม

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ในวันพุธที ่27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. บรษัิทฯ มคีวามตระหนักและห่วงใยตอ่สขุภาพ

และความปลอดภัยของผูถ้อืหุน้อยา่งยิง่ตอ่สถานการณ์ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดว้ยเหตนุี ้บรษัิทฯ จงึ
ด าเนินการจัดประชุมวิสามัญผู ถ้ือหุ น้  ค รั ้งที่  1/2564 ในวนัพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น . ผ่านสื่อ

อเิล็กทรอนกิสเ์พยีงรูปแบบเดยีวเท่าน ัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุบรษัิทฯ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชัน้ 10 
ตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และเงือ่นไขตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยงดเวน้ผูถ้อืหุน้เขา้มาร่วมประชมุ ณ สถานทีจ่ัดประชมุ 

 

 ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้ไม่สะดวกประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์บรษัิทฯ แนะน าใหท้่านมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระแทน

การเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
 

วาระที ่ 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่29 เมษายน 

2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ประชมุเมือ่วันที ่29 เมษายน 2563 ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดท ารายงานการ
ประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ 

ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.chowsteel.com) โดยมสี าเนารายงานการประชมุตามสิง่ทีส่ง่มา

ดว้ย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั:  

เห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้น จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

การลงมต:ิ 
มตทิีป่ระชมุตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 
 

 

http://www.chowsteel.com/
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วาระที ่ 2  พจิารณาอนุมตักิารจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์9 โครงการในประเทศญีปุ่่ นคดิ
เป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้รวมท ัง้หมด 64.21 เมกะวตัต ์ซึง่เป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   
บรษัิท เชาว ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) (“CEPL”) เป็นบรษัิทย่อยทีถู่กถอืหุน้รอ้ยละ 87.36 โดยบรษัิทฯ ซึง่

ประกอบธุรกจิโดยการถือหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) โดยมีนโยบายเขา้ลงทุนในธุรกจิพลังงาน

ทดแทน วสิยัทัศนข์อง CEPL คอืการเป็นผูพั้ฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน โดยทีจ่ะเริม่ลงทนุและ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ตัง้แต่ก่อนเริ่มตน้ก่อสรา้งไปจนโครงการนั้นๆ ไดเ้ริ่ม

จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้จงึพจิารณาขายโครงการนัน้ๆ และน าเงนิทุนไปพัฒนาโครงการอืน่ๆ ตอ่ไปใน
อนาคตในภมูภิาคทีส่ าคญัตา่งๆ รวมถงึ ประเทศญีปุ่่ น ประเทศไทย และ ประเทศออสเตรเลยี 

 
ดว้ยเหตนุี้ CEPL เห็นวา่เป็นการเหมาะสมทีจ่ะจ าหน่ายบริษัทย่อยทีถู่กจดทะเบยีนในญีปุ่่ นจ านวน 6 บรษัิทซึง่

เป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นจ านวน 9 โครงการ ซึง่มกี าลังผลติตดิตัง้รวม

ทัง้หมด 64.21 เมกะวัตต์ ทัง้ 6 บริษัทย่อยถูกถือโดย CEPL โดย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จ ากัด 
(“PSJP”) และ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จ ากัด (“RICI”) โดยที่ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมัติใหเ้สนอที่ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ คร่ังที่ 1/2564 ใหอ้นุมัติการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว (“การเข้าท ารายการ”) สินทรัพย์ที่จะถูกจ าหน่ายจากการเขา้ท ารายการ

ประกอบดว้ย (1) หุน้ทัง้หมดในบริษัทย่อยในญี่ปุ่ น 6 บริษัท (2) สัดส่วนการลงทุนทีเคทัง้หมดของทัง้ 9 

โครงการ และ (3) ที่ดนิที่ PSJP ถือกรรมสทิธเิป็นเจา้ของ (เรียกรวมว่า “สนิทรพัยท์ีถู่กจ าหน่าย”) โดย
สนิทรัพยด์ังกลา่วจะถูกจ าหน่ายเป็นสองกลุ่มคอื สนิทรัพย ์ก. และ สนิทรัพย ์ข. ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ ก. และ ผูซ้ ือ้ ข. 

ตามล าดบั สรุปขอ้มลูของสนิทรัพยม์ดีงันี ้
 

โครงการ 

ก าลงัการ

ผลติ 
(เมกะวตัต)์ 

บรษิทัยอ่ย ผูถ้อืหุน้ของ GK ผูล้งทุน TK ทีด่นิ 

สนิทรพัย ์ก. 

อวิาก ิ 26.68 
บจ. เมกะ โซ
ลา่ร ์พารค์ 3 

PSJP 
Iwaki Solar ISH 

RICI 
757,694 ตรม. 
(179 แปลง) 

ฮามาดะ 1 11.00 
บจ. ฮามาดะ 

เมกะ โซลาร ์
PSJP1 RICI1 

250,203 ตรม. 

(169 แปลง) 

ฮามาดะ 2 12.00 
บจ. ซซี ีฮามา

ดะ โซลาร ์

PSJP 

CC Hamada Solar ISH 
RICI 

182,616 ตรม. 

(310 แปลง) 

อาโอโมร ิ 7.21 
บจ. ซนั เอ็น

เนอรย์ี ่
PSJP 

Sun Partner Japan ISH 
RICI N/A2 

สนิทรพัย ์ข. 

นฮิอนมัตส ึ 1.48 บจ. กูด๊ โซลา่ร ์
PSJP 

Sun Partner Japan ISH 
RICI N/A2 

โกเรยีว 1.50 

บจ. ซนั พารท์

เนอร ์เจแปน 

PSJP 

Sun Partner Japan ISH 

RICI N/A2 

ชบิชู ิ 1.00 RICI N/A2 

โนกาตะ 1.11 RICI 
17,497 ตรม. 
(6 แปลง) 

ไซโตะ 2.23 RICI 
50,464 ตรม. 
(18 แปลง) 

 

 

                                                 
1 ปัจจบุนั RICI เป็นเจา้ของในหุน้ทัง้ 100% ของ บรษัิท ฮามาดะ เมกะ โซลาร ์จ ากดั โดยไมไ่ดม้กีารจัดโครงสรา้งผูล้งทนุ TK ใดๆ อยา่งไรก็ตาม โครงการ
จะถกูด าเนนิการจัดโครงสรา้งใหเ้ป็นรปูแบบ GK-TK ซึง่เป็นเงือ่นไขในการเสร็จสิน้การท ารายการ โครงสรา้งผูถ้อืหุน้สดุทา้ยอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสม 
2 ทีด่นิทัง้หมดถกูเชา่จากบคุคลภายนอก 
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สนิทรัพยท์ีถู่กจ าหน่ายจะถูกซือ้โดยกลุม่ของผูป้ระกอบธุรกจิพลังงานหมุนเวยีนในประเทศญีปุ่่ น (เรยีกรวมว่า  
“ผูซ้ือ้” และเรยีกแยกว่า “ผูซ้ือ้ ก.” และ “ผูซ้ือ้ ข.”) ทีมู่ลค่ารายการทัง้หมดไม่นอ้ยกว่า 14,000 ลา้นเยน 

หรอืเทยีบเทา่กับ 4,114 ลา้นบาท (อา้งองิจากอัตราขายถัวเฉลีย่ ณ วนัที ่16 ธันวาคม 2563 ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึง่เทยีบเทา่กับ 29.3906 บาทตอ่ 100 เยน) โดยอาจมกีารถูกปรับเพิม่เตมิตามทีผู่ซ้ ือ้และผูข้าย

ไดต้กลงกัน สนิทรัพย ์ก. จะถูกซือ้โดยผูซ้ือ้ ก. ที ่มูลคา่รายการไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ลา้นเยน หรือเทยีบเท่า

กบั  3,526 ลา้นบาท (อาจมกีารถกูปรับเพิม่เตมิตามทีผู่ซ้ ือ้และผูข้าย ก. ไดต้กลงกนั) และ สนิทรัพย ์ข. จะถูก
ซือ้โดยผูซ้ือ้ ข. ที ่มูลค่ารายการไม่นอ้ยกว่า 2,000 ลา้นเยน หรือเทยีบเท่ากับ 587 ลา้นบาท (อาจมกีารถูก

ปรับเพิม่เตมิตามทีผู่ซ้ ือ้และผูข้าย ข. ไดต้กลงกนั) 
 

จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บสว่นหนึง่จากการเขา้ท ารายการจะถกูน าไปช าระเงนิกูจ้ากสถาบันทางการเงนิของ CEPL และ 
ลงทนุพัฒนาโครงการในอนาคต 

 

ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ถือเป็นการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิตามมาตรา 89/29 ของ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์น

การท ารายการทีม่นัียส าคัญทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิ และ ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 โดยมขีนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 151.3 คดิจากเกณฑ์

มูลค่าสนิทรัพย์ทีม่ีตัวตนสทุธอิา้งองิจากงบการเงนิ ณ สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 และบรษัิทฯ ไม่ไดม้ี
รายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยอ์ืน่ในรอบ 6 เดอืนกอ่นวันทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ดว้ยเหตนุี้ การ

เขา้ท ารายการจึงเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยบริษัทฯ จะตอ้งเปิดเผย
สารสนเทศเกีย่วกับรายการต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อ

อนุมัตกิารท ารายการดังกลา่ว และ จัดใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้ของบรัษัทฯ 
เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4. 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิของการเขา้ท ารายการและบรษัิทฯ อยูภ่ายในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. และ สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3. 
 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  
เห็นสมควรอนุมัตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย์ 9 โครงการในประเทศญี่ปุ่ นคดิเป็นก าลังการผลติตดิตัง้รวมทัง้หมด 64.21 เมกะวัตต์ ซึง่เป็น

รายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการเขา้ท ารายการมี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ และสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์ของ CEPL ในฐานะผูพั้ฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน นอกจากนี้ การท ารายการยังท าใหบ้รษัิทฯ สามารถรับรูมู้ลค่าของโครงการได ้
ทันท ีท าใหฐ้านะทางการของบรษัิทดยีิง่ขึน้ และท าใหบ้รษัิทสามารถลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคตทีม่ี

ผลตอบแทนทีด่ยี ิง่ข ึน้ 

 
การลงมต ิมตทิี่ประชุมตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ทัง้นี ้ไม่
มผีูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระที ่2 

วาระที ่3   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 อนึง่ บรษัิทฯ ก าหนดวันก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 (Record Date) 
ในวนัจันทรท์ี ่4 มกราคม 2563  

 จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์โดยงดเวน้ผู ้

ถือหุน้มาเขา้ประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ตามวันและเวลาก าหนด ขอ้ปฏิบัตสิ าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) และการมอบฉันทะ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7. 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 

 
( ดร.ปรัชญา  เป่ียมสมบรูณ์ ) 

ประธานกรรมการบรษัิท 

ขอแสดงความนับถอื 

 
( นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิ) 
ประธานกรรมการบรหิาร 

 


