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เร่ือง   ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
 

เรียน  ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชุม) 
2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 
3. รายงานประจ าปี 2560 ในรปูแบบแผน่บนัทกึขอ้มลู (CD-ROM) 
4. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
5. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4)  
6. สารสนเทศการน าบรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  
7. ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
9. ค าชี้แจงวธิกีารลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวนั

ประชุม 
10. ขอ้บงัคบัของบรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการ

ออกเสยีงลงคะแนน 
11. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ก าหนดให้จดัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
2561 ในวนัพฤหสับดทีี่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซน็เตอรพ์อยท์ สุขุมวทิ 
เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวทิ19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  10110 เพื่อ
พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บรษิัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งได้จดัให้มขีึ้นเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2560 
แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และไดส้่งใหก้ระทรวงพาณิชย์และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ 
เอ ไอ ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทั(www.chowsteel.com)แลว้ 
 

 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 21 
เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้ถูกต้องให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ดงักล่าว โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ฉบบัน้ีตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2560 โดยมรีายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุมตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 
 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี  2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัซึ่งเกดิขึน้ในรอบปี 2560 ซึง่ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2560 ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 
 

http://www.chowsteel.com/
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  ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2560 เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 

 

การลงมต ิวาระนี้ไมต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 
 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชขีองบรษิทั และจดัใหม้กีารตรวจสอบจากผูส้อบบญัชกี่อนเสนอให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ 
 

                ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ ซึง่แสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2560 ทีผ่า่นมา โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

  

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน                     (หน่วย:ลา้นบาท) 
 2560 2559 2558 

บรษิทัและ 
บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั บรษิทัและ
บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั  บรษิทัและ
บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั 

สนิทรพัยร์วม 12,565.45 4,175.39 13,232.35 6,443.50 8,092.36 5,212.60 
หนี้สนิรวม 11,039.70 2,971.09 11,880.22 5,142.76 6,780.02 3,942.40 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 3,676.01 2,264.55 2,619.84 1,468.72 2,171.46 1,208.49 
รายไดร้วม 4,222.48 2,423.14 2,741.32 1,798.11 2,369.06 1,512.67 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี*  256.15 (102.36) 32.54 31.54 (110.42) (81.55) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)*  0.32 (0.13) 0.04 0.04 (0.14) (0.10) 
*หมายเหตุ ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 

 

โดยมรีายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงนิในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชุมในครัง้น้ีตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลของ
งบการเงนิเฉพาะ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่นๆ ตามที่บรษิทัก าหนด ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปัน
ผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวในเมือ่เหน็วา่บรษิทัมผีลก าไรสมควร
พอทีจ่ะท าเชน่นัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   
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ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั   
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธเิพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เน่ืองจากบรษิทัมผีลขาดทุน
ส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิจ านวน 102,359,752 บาท   
 

โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัอตัราการจา่ยเงนิปันผลในปีทีผ่า่นมา ดงัน้ี  
 

รายละเอยีด  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
1. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 800 800 800 800 800 800 800 
2. ก าไร (ขาดทุน) สุทธเิฉพาะบรษิทั (ลา้นบาท) (102.36) 31.54 (81.55) 43.19 103.11 24.57 193.0 
3. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท : หุน้) (0.13) 0.04 (0.10) 0.05 0.13 0.03 0.32 
4. รวมเงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท : หุน้) - - - - 0.10  0.10 
5. รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) - - - - 80.0  80.0 
6. สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผลต่อก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ)  - - - - 77.59  41.45 

                 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อให้ไปเป็นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้.43 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนด
ค่าตอบแทนของบรษิทัประจ าทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ต้องจดัให้มกีารหมุนเวยีนผู้สอบบญัชีหากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัรวมแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั และในกรณีที่ผูส้อบบญัชรีายเดมิท าหน้าที่
ครบ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนับรษิทัจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายเดมิได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี
ตดิต่อกนั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและ
บรษิทัย่อยประจ าปี 2561 เน่ืองจากมมีาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีรวมทัง้ปฏบิตัิ
หน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา นอกจากน้ี เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงานและอตัราค่าสอบบญัชขีอง
บรษิัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดยีวกนัแล้วเห็นว่าบรษิัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั มคี่าสอบบญัชทีี่เหมาะสม 
อยา่งไรกด็ ีนายประดษิฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่218 สงักดับรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั 
ได้ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชี
ตดิต่อกนัจากรอบปีบญัช ี2556-2560 จงึพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชรีว่มกนัเพิม่เตมิ 
 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั และบรษิทั ดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชรี่วมกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย และมมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีดงัน้ี 
 

1.  อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561 
1.) นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4334  

        สงักดับรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั  
(เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 2551-2555 รวม 5 ปี)  
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2.) นายจุมพฎ ไพรรตันากร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7645 
  สงักดับรษิทั ดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

(ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย)  
3.) นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จติร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8125 

  สงักดับรษิทั ดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  
(ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย)  

4.) นางสาวสมจนิตนา พลหริญัรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5599 
  สงักดับรษิทั ดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

(ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย)  
 

โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิทั ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชมีคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) 
 

บรษิทัที่เป็นส านักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบั
บรษิัท บรษิัทย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและ
บรษิทัยอ่ยสงักดัส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนั  
  

2. อนุมตัใิหก้ าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2561 เป็นเงนิ 1,050,000 บาท (เท่ากบัปี 2560) ดงัน้ี  
 

คา่สอบบญัช ี ปี 2561  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560  
 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

คา่สอบบญัชสี าหรบัปี  600,000 บาท 600,000 บาท - 
คา่สอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 450,000 บาท 450,000 บาท  - 
คา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) - - - 
รวม   1,050,000 บาท 1,050,000 บาท  - 

 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี  6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 21 ก าหนดว่าใน
การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
2561 มกีรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน ประกอบดว้ย 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
(1)  นายสงวนเกยีรต ิลิว่มโนมนต์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
(2)  นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร, 

กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน, กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

(3)  นางศรุตา ชนิ กรรมการ, กรรมการบรหิาร 
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โดยบรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อ
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ  
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ใช้หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนว
ทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคดัเลอืกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบรษิัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ความรูค้วามเชี่ยวชาญ เป็นผูท้ี่มภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารท างาน
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพจิารณาความหลากหลายและองคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นที่จ าเป็นตอ้งมหีรอื
ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่มรีองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม ท าหน้าทีป่ระธานในที่
ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืประจ าปี 2561 ได้พจิารณา
รายชื่อบุคคลที่กรรมการบรษิัทเสนอจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระ โดยได้
พจิารณาคุณสมบตัเิป็นรายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบ และมมีตเิป็นเอกฉนัท์ใหเ้สนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณากรรมการรายเดมิ 3 คน ไดแ้ก่ นายสงวนเกยีรต ิลิว่มโนมนต ์นายอนาวลิ จริธรรมศริิ และนางศรุ
ตา ชนิ เน่ืองจากเป็นวา่เป็นผูท้รงคุณวฒุ ิมปีระสบการณ์ในดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทั มภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารท างานทีโ่ปรง่ใสไมด่่าง
พรอ้ย และไดป้ฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีใ่นฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดตีลอดมา 
 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
ไดห้ารอืกนัอย่างกวา้งขวางโดยพจิารณารายชื่อบุคคลทัง้หมดทีไ่ดร้บัการเสนอ รวมทัง้พจิารณาคุณสมบตัเิป็น
รายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบแลว้ว่าเป็นผูม้คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม จงึมมีตเิหน็ชอบตามที่คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เลอืกตัง้กรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน ไดแ้ก่ นายสงวนเกยีรต ิลิว่มโนมนต์ นายอนาวลิ จริธรรมศริิ และนางศรุตา ชนิ 
เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระ 
 

ทัง้น้ี กรรมการรายเดมิทัง้ 3 คนขา้งตน้ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั  
 

ส าหรบัประวตั ิระยะเวลาทีเ่คยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ขอ้มลูการรว่มประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ขอ้มูลการถอืหุ้นในบรษิทั ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิทัจด
ทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอื่นๆ รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอชื่อปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 
 

การลงมต ิผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถอืในการเลอืกตัง้กรรมการหน่ึง(1)คน โดยผูถ้อืหุน้จะใช้
คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดของตน เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้ รบัเลอืกเป็น
กรรมการเทา่จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
 

วาระท่ี  7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2561 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการและควรก าหนดใหม้กีาร
ทบทวนทุกปี ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
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รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพไวก้บับรษิทัซึง่ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2561 ได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาแลว้  
 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่ไดม้ี
การด าเนินการตามกระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
เทยีบเคยีงกบับรษิทัในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกนัตลอดจนค านึงถงึความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วน
แลว้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัและกรรมการชุด
ยอ่ยส าหรบัปี 2561 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 5,000,000 บาท ซึง่เท่ากบัปี 2560 ดงัน้ี 
 

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน ปี 2561  
(อตัราทีเ่สนอ) 

ปี 2560 
(อตัราเดมิ) 

1. คา่ตอบแทนรายเดอืน, คา่เบีย้ประชุม ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั  
- คา่ตอบแทนรายเดอืน (บาท/คน/เดอืน)  
- คา่เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)  

 
20,000 
30,000 

 
15,000 
20,000 

 
20,000 
30,000 

 
15,000 
20,000 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
- คา่เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)  

 
15,000 

 
10,000 

 
15,000 

 
10,000 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- คา่เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)  

 
15,000 

 
10,000 

 
15,000 

 
10,000 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
- คา่เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)  

 
15,000 

 
10,000 

 
15,000 

 
10,000 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
- คา่เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)  

 
15,000 

 
10,000 

 
15,000 

 
10,000 

2. สทิธปิระโยชน์อื่นๆ  
- ประกนัภยัความรบัผดิส าหรบักรรมการและเจา้หน้าที่ 
- ประกนัภยัการเดนิทาง  

 
-ทุนประกนั 100,000,000 บาท 
-ทุนประกนั 2,000,000 บาท  

 
-ทุนประกนั 100,000,000 บาท 
-ทุนประกนั 2,000,000 บาท 

คา่เบีย้ประกนัทัง้สองรปูแบบรวมกนัไมเ่กนิ 400,000 บาท  

3. โบนสั คา่เบีย้ประกนัภยัทางธุรกจิ คา่ตอบแทนพเิศษ 
และคา่ตอบแทนอื่น  

การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกนัภยัทางธุรกจิ ค่าตอบแทนพเิศษ และ
ค่าตอบแทนอื่น มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูจ้ดัสรร และ
เมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรปูแบบแลว้ ก าหนดให้
มจี านวนเงนิไมเ่กนิ 5,000,000 บาท  

 

ทัง้น้ี กรรมการที่เป็นผู้บรหิารจะไม่มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบี้ยประชุมส าหรบัการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมจะจา่ยเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
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ในปี 2560 ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัเป็นจ านวนเงนิ 2,640,000 บาท ซึง่เป็นการจ่าย
โดยไมเ่กนิหลกัเกณฑข์า้งตน้ ทัง้น้ี ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2560 สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
 

การลงมต ิคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 
240,000,000 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียน    
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อให้บรษิัทมีเงนิทุนเพิ่มเติมส าหรบัการด าเนินกิจการของบรษิัท และ/หรอื เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจใน
อนาคต และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงนิกู้ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 800,000,000 บาท เป็นจ านวน 1,040,000,000 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 240,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อจดัสรรแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นที่ผูถ้อืหุน้แต่ละคนถอือยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) โดยรายละเอยีดปรากฎในวาระที่ 9 และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจงึ
ตอ้งแกไ้ขเพิม่หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. ดงัต่อไปนี้  
 

เดมิ “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน 800,000,000 บาท (แปดรอ้ยลา้นบาท) 
  แบง่ออกเป็น 800,000,000 หุน้ (แปดรอ้ยลา้นหุน้) 
  มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบง่ออกเป็น    
  หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ (แปดรอ้ยลา้นหุน้) 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (   -    ) 

      

ใหม ่ “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน 1,040,000,000 บาท (หน่ึงพนัสีส่บิลา้นบาท) 
  แบง่ออกเป็น 1,040,000,000 หุน้ (หน่ึงพนัสีส่บิลา้นหุน้) 
  มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบง่ออกเป็น    
  หุน้สามญั 1,040,000,000 หุน้ (หน่ึงพนัสีส่บิลา้นหุน้) 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (   -    ) 

 

แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 
 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 บาท จากเดมิ 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 
บาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนดงัรายละเอยีดขา้งตน้ ทัง้น้ี ใหบุ้คคล
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน  
 

การลงมต ิคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือ
หุ้น  (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้ น  และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น    
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจ านวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
800,000,000 บาท เป็นจ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จ านวน 240,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดทีป่รากฎในวาระที ่
8 ขา้งตน้ โดยบรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 160,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering)  
(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 80,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระแลว้ 

เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอ
ขายหุน้ในราคาต ่าตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่กจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาต
ให้บรษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลังไม่น้อยกว่าเจด็ (7) ท าวนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ
สบิหา้(15)วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดงักล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะก ากับตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของ
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 
 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัท มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจดงัน้ี  
- พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายใหก้ลุม่บุคคลก่อน 

หรอืใหทุ้กกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด ้รวมถงึมอี านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย อตัราส่วน
การจองซือ้ วนัและเวลาทีเ่สนอขาย และเงือ่นไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

- เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อนั
เกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

- ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน ซึง่รวมถงึ
ตดิต่อ และยื่นค าขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และน า
หุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  

 

เมื่อมกีารจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน โดยวธิกีารที่ (1) และ (2) แลว้ทุนช าระแลว้ในส่วนที่เพิม่ขึน้จะมจี านวนรวมกนัไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบรษิัทมมีติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวนหุ้นไม่เกิน 
240,000,000 หุน้ หากจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ยวธิกีารเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุน้รายเดมิตาม (1) ทุนช าระแลว้
ในสว่นทีเ่พิม่ขึน้จะมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีติใหเ้พิม่ทุนซึ่ง
เป็นจ านวนหุน้ไม่เกนิ 160,000,000 หุน้ และหากจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ยวธิกีารเสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน
วงจ ากดัตาม (2) ทุนช าระแลว้ในสว่นทีเ่พิม่ขึน้จะมจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ10 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ ณ วนัที่
คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทุนซึง่เป็นจ านวนหุน้ไมเ่กนิ 80,000,000 หุน้ 
 

การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป 
หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไปแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน  
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ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 240,000,000 หุน้ มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เสนอขายให้
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดงัรายละเอียดขา้งต้น ทัง้น้ี การท า General Mandate 
ขา้งต้นจะมสี่วนช่วยท าให้บรษิทัมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิปกตแิละขยายธุรกจิ ส่งเสรมิ
สภาพคลอ่ง และโครงสรา้งเงนิทุนทีเ่หมาะสมของบรษิทั  
 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการน าบริษัท เชาว์ เอ็นเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอ ไอ   
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามที่ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
(CEPL) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท น าหุ้นของCEPLเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ  
 

ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2560 ของบรษิทัมมีตอินุมตัใิห้ CEPL 
เพิม่ทุนจดทะเบยีน อกีจ านวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 490,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,630,000,000  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมมีตอินุมตัิ
ให ้CEPL จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 490,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัน้ี 
(1) หุน้สามญัใหมจ่ านวน 367,500,000 หุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering)  
(2) หุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 122,5000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้

จ ากดั (มหาชน)  ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ดงักล่าวในบรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 
(Pre-emptive Right) ในราคาเสนอขายเดยีวกบัการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นครัง้แรกของ CEPL 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัได้เขา้ลงทุนใน CEPL และช่วยลดผลกระทบที่จะเกดิกบัผูถ้อืหุ้นของ
บรษิทัจากการที่สดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทัใน CEPL ลดลงจากรอ้ยละ 87.36 ของหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของ CEPLเหลอืรอ้ยละ 61.10 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของCEPL (คดิค านวณจากการ
เสนอขายหุ้นใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรกของ CEPL) หรอืลดลงเหลอืรอ้ยละ 26.26 ของหุน้ที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของCEPL (คดิค านวณจากการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรกและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
โดยCEPL)  

 

การเพิม่ทุนของCEPLดงักล่าว ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัในCEP ลดลง ซึ่งเขา้ขา่ยเป็นการจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์น
การท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และ
ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 
2547 รายละเอยีดของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยป์รากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้น้ี เป็นรายการที่
สมเหตุสมผลต่อบรษิทั โดยเป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัCEPLใหม้ากขึน้ เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั
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ในธุรกจิของCEPLรวมทัง้ เพื่อให้CEPLสามารถระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์ได้ดว้ยตนเอง นอกจากน้ี ยงัเป็น
การเพิม่มูลค่าเงนิลงทุนในCEPLของบรษิทัให้มากขึน้ จงึเหน็ควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั น าหุน้เขา้จดทะเบยีน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่
จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายเป็นผูพ้จิารณาก าหนดสดัสว่นการใหส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั และวนั
ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ดงักล่าว(Record Date)เงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ เกี่ยวกบั
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของCEPLให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัของบรษิัท รวมถึงการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัการ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุนของCEPLใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าวใหส้ าเรจ็ลุลว่ง 
 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 37 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
การเสนอขอแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัทในครัง้น้ีเพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข
เพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 
 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคับของบรษิัท ข้อ 37 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาตทิี่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกจิ โดยใหย้กเลกิขอ้บงัคบัขอ้ 37 เดมิทัง้หมด และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  
 

“ขอ้ 37 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่(4)เดอืนนับแต่วนั
สิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั   
 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรอืผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรอืหลายคนซึ่งมหีุ้นนับ
รวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละสบิ(10)ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลในการขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้(45)วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อ
กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอีน่ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45)วนันับ
แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีก
ประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกดิจากการจดัให้มกีารประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  
 

ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อ 39 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบ
ชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั”  
 

การลงมต ิคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี(่3/4)ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

  ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่ใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท  (www.chowsteel.com) รวมทัง้แจ้งผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 นัน้ บรษิทั
ขอเรยีนวา่ไม่มผีู้ถอืหุน้เสนอวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑข์องบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัจะเชญิผูแ้ทนจากบรษิทัทีป่รกึษากฎหมายท าหน้าทีด่แูลใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปรง่ใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนหลกับรรษทัภบิาลทีด่เีพื่อใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑก์ารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

  บรษิทัก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้น (Record Date) ที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2561 
ในวนัที ่14 มนีาคม 2561 
 

  บรษิทัไดเ้ผยแพรห่นงัสอืหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 
2561 ฉบบัน้ีพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.chowsteel.com) 
ในหวัขอ้ขอ้มลูส าหรบัผูถ้อืหุน้ หรอืหวัขอ้ Shareholder Information ทัง้น้ี หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามทีต่อ้งการใหบ้รษิทัชีแ้จงใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระการประชุม สามารถจดัสง่ค าถามล่วงหน้าไดท้ี ่Email address: info@chowsteel.com หรอืทาง
โทรสารหมายเลข  0 2033 0909 
 
 

จงึเรยีนมาเพือ่กรุณาเขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวดงักล่าว และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีนในการ
เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึ้น บรษิัทขอความร่วมมอืให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรอื ผู้รบัมอบฉันทะน า
หนงัสอืมอบฉนัทะ และหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุมไปแสดงต่อพนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็น
ตน้ไป  

  

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

( ดร.ปรชัญา  เป่ียมสมบรูณ์ ) 
ประธานกรรมการ 

 
ส านกังานเลขานุการบรษิทั  
โทรศพัท ์0 2355 0901-8 
โทรสาร 0 2355 0909 

http://www.chowsteel.com/
http://www.chowsteel.com/
mailto:info@chowsteel.com

