สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 2
เอกสารประกอบการพิจ ารณาวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

สําเนารายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2559
เมื่อ วัน ศุก ร์ ท่ ี 8 เมษายน 2559
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รายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2559
ของ
บริษัท เชาว์ สตีล อิน ดัส ทรี ้ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ป ระชุม
ประชุม เมื่ อ วัน ศุก ร์ ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งจู เนี ย ร์ บอลรู ม 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมพู ล แมน กรุ ง เทพฯ
แกรนด์ สุขมุ วิท เลขที่ 30 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร 10110
เริ่ม การประชุม เวลา 14.00 น.
ผู้ถือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 67 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 520,004,101 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจํานวน 55
ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 102,911,788 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้นจํานวน 122
ราย รวมจํ านวนหุ้นได้ ทัง้ สิ ้น 622,915,889 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.8645 ของจํานวนหุ้นทัง้ หมดที่มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และได้ แนะนํากรรมการซึง่ มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ดังนี ้
กรรมการที่เ ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 7 คน (จากจํานวน 10 คน)
1. ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม
รองประธานกรรมการ กรรมอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. คุณกณวรรธน์ อรัญ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. คุณสงวนเกียรติ์ ลิว่ มโนมนต์
กรรมการ
5. คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
6. คุณศรุตา จิรธรรมศิริ
7. คุณคู เมน ไว
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการที่ไ ม่ เ ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 คน (จากจํานวน 10 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. คุณมาร์ ค ดี. เรมีจาน
กรรมการอิสระ
3. คุณนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
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คณะผู้บ ริห าร จํานวน 2 คน
1. คุณศุภชัย ยิ ้มสุวรรณ
2. คุณณัฐนันท์ อยูย่ ิ่ง

ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินและบริ หาร
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี

ผู้เ ข้ าร่ วมประชุม สมทบ จํานวน 2 คน
1. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริ ษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด

2. คุณสาธิมา จินตนเสรี

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า คุณสาธิมา จินตนเสรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด ทํา
หน้ าที่ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การไม่ได้ ใช้ สิทธิออกเสียง
ของผู้มีส่วนได้ เสีย (ถ้ ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การตรวจสอบผลของการ
ลงคะแนนเสียงจากบัตร และผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ
ประธานฯ ชี ้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียง ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่หรื อที่ได้ รับมอบฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น
เท่ากับ 1 เสียง บัตรลงคะแนนเสียงมีจํานวน 10 ใบ ประกอบด้ วยวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 มีจํานวน 3 ใบ
แบ่งเป็ น 6.1, 6.2, และ 6.3, วาระที่ 7, วาระที่ 8, และวาระที่ 9
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้ วย หรื อ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้ นกรณี ผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทังนี
้ ้ ในการนับคะแนนจะถือตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอื่น
3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ยังไม่ได้ ส่งบัตรออกเสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนน
ยงว่าเห็นด้ วย ทังนี
้ ้ เมื่อ
เฉพาะในกรณี ที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเท่านัน้ โดยจะถือว่าจํานวนเสียงที่เหลือทังหมดลงคะแนนเสี
้
รวบรวมคะแนนเสียงครบถ้ วนแล้ ว ประธานฯ จะแจ้ งสรุปมติของระเบียบวาระการประชุมนันๆ
้ ให้ ที่ประชุมรับทราบต่อไป
4. สําหรับระเบียบวาระเรื่ องการเลือกตังกรรมการนั
้
น้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับโครงการประเมินการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้ กรรมการนับ
คะแนนได้ ตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนัน้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทังที
้ ่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงด
ออกเสียง จากนันบริ
้ ษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อนํามาแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ และในขณะที่
กําลังนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้ วยทังหมดของระเบี
้
ยบวาระนี ้ในห้ องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ เป็ นหลักฐาน สําหรับ
ท่านที่ได้ สง่ บัตรลงคะแนนหน้ าห้ องก่อนเริ่มประชุมจะไม่ต้องลงคะแนนซํ ้าอีก
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ จะพิจารณาเรี ยงตามลําดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ขอความกรุ ณ าให้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่
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เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถ
แสดงความคิดเห็นของท่านได้ ในวาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ทัง้ นี ้ ในการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น กรุ ณ ายกมื อ และเมื่อประธานฯ อนุญ าตแล้ ว ขอให้
แนะนําตัวต่อที่ประชุม โดยระบุชื่อของท่าน พร้ อมแจ้ งด้ วยว่าเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้
อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
ประธานฯ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัท ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2558 เมื่อ วัน ที่ 3 เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2558 แล้ วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษัท ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัดประชุม รวมทังได้
้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 3
เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ ถกู ต้ อง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถามสรุปใจความสําคัญได้ ดงั นี ้:ชื่อ
ข้ อซักถาม/คําชี ้แจง/ข้ อคิดเห็น
คุณสุวฒ
ั น์ กระเษี ยรอภิบาล
ข้ อซักถาม:- จําได้ ว่ามีกรรมการท่านหนึ่งชื่อนายโคว ซุง หรื อคุณอเล็กซ์ ไม่ทราบว่าตอนนี ้
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง
พ้ นวาระหรื ออย่างไรครับ
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี ้แจง;- บุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นพูดถึงไม่ได้ เป็ นกรรมการของบริษัท
ประธานกรรมการบริ หาร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี ้ ต้ องใช้
เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุ ปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมรวมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 129 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,102,489 เสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
623,083,489 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
19,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
งดออกเสียง
ประธานฯ ได้ สรุปมติ ดังนี ้:มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2558 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 2

พิจ ารณารั บ ทราบรายงานผลการดําเนิน งานของบริษัท ประจําปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริ หาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ รายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2558 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการบริ หาร คุณ อนาวิล จิรธรรมศิริ ได้ รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทในปี 2558 ให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริ ษัทได้ มีการจัดทําการวิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2558 ที่ผ่านมาไว้ ในรายงานประจําปี
2558 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว และขอกล่าวสรุ ปวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนในส่วนที่มี
การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญ ดังนี ้
บริ ษั ท มี ฐานะการเงิน เพิ่มขึน้ โดยในปี 2558 มี สิน ทรัพ ย์ รวมทัง้ สิน้ 8,092 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2557 จํ านวน
3,364 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 71 โดยสามารถสรุปรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้ ดงั นี ้:งบแสดงฐานะการเงิน
ด้ านสินทรัพย์
1. ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น เพิ่มขึ ้น 219 ล้ านบาท มาจาก
- บริ ษัทฯ ลดลงจํานวน 134 ล้ านบาท เนื่องจากธุรกิจเหล็กมีปริ มาณการขายลดลงและมีการหยุดการผลิต
ในช่วงปลายปี 2558
- บริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น จํานวน 353 ล้ านบาท จากลูกหนี ้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ รวม
เป็ นเงิน 225 ล้ านบาท, ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า 1 โครงการ เป็ นเงิน 34 ล้ านบาท และลูกหนีแ้ ผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 94 ล้ านบาท
2. สินค้ าคงหลือ ลดลง 200 ล้ านบาท มาจาก
- บริ ษั ท ฯ ลดลงจํ านวน 245 ล้ านบาท เนื่ องจากราคาขายสิน ค้ ามี การปรับ ตัวลดลงอย่างมากในปี 2558
ประกอบกับการชะลอคําสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ าส่งผลให้ บริ ษัทฯ ผลิตลดลง และเกิดการตังสํ
้ ารองการลด
มูลค่าของสินค้ าจํานวน 45 ล้ านบาท
้
า
- บริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้น 45 ล้ านบาท จากการซื ้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์มารองรับการติดตังโครงการโรงไฟฟ้
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปนุ่
3. ต้ น ทุน โครงการระหว่างพัฒ นา เพิ่ ม ขึน้ จํ า นวน 390 ล้ า นบาท จากการลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้ า พลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตรวม 68.84 เมกะวัตต์
4. เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ ้าประกัน เพิ่มขึ ้น 974 ล้ านบาท มาจาก
- บริษัทฯ ออกตัว๋ แลกเงิกคํ ้าประกันวงเงินกู้สถาบันการเงินแห่งหนึง่ จํานวน 500 ล้ านเยน
- บริ ษัทย่อย ออกตัว๋ แลกเงินคํ ้าประกันวงเงินกู้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จํานวน 1,000 ล้ านเยน และวงเงิน
เบิกเกินบัญชีให้ แก่บริ ษัทย่อยที่ประเทศญี่ ปนุ่ จํานวน 1,500 ล้ านเยน โดยนําเงินมาเพื่อขยายการลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปนุ่
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5. เงินลงทุน ในบริ ษั ท ร่ วม เพิ่ม ขึน้ 217 ล้ านบาท มาจากบริ ษั ท ย่อยขยายการลงทุน ในธุรกิ จโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ประเทศญี่ ปนเพิ
ุ่ ่มเติมซึ่งเป็ นการลงทุนผ่านบริ ษัทร่วมทุน (บริ ษัท อาร์ ไอซีไอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อิน
เวสต์เมนต์ จํากัด “RICI”) จํานวน 206 ล้ านบาท และบริ ษัท โอเวอร์ ซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด “OGE” จํานวน 6
ล้ านบาท ซึง่ ในระหว่างปี 2558 ได้ รับส่วนแบ่งกําไรจํานวน 4.65 ล้ านบาท
6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้นจํานวน 1,392 ล้ านบาท จาก
- บริษัทฯ ซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม จํานวน 19.72 ล้ านบาท
- บริ ษัทย่อยลงทุนในโครงการต่างๆ จํานวน 2,036 ล้ านบาท ขนาดกําลังการผลิตรวม 42.34 เมกะวัตต์ รวม
8 โครงการ
- ส่วนหนึ่งลดลง 146 ล้ านบาท จากค่าเสื่อมราคาประจําปี ของบริ ษัท จํานวน 110 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อย
จํานวน 36 ล้ านบาท
7. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เพิ่มขึ ้นจํานวน 203 ล้ านบาท เนื่องจากระหว่างปี กลุ่มบริ ษัทได้ ลงทุนในสัญญาใบอนุญาต
สิทธิ FiT โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิต 11.44 เมกะวัตต์ จํานวน 3 โครงการ
ด้ านหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1. เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เพิ่มขึ ้น 1,400 ล้ านบาท จาก
- บริ ษัทฯ ลดลงจํานวนสุทธิ 652 ล้ านบาท เกิดจาก 2 ส่วน คือ 1.เงินกู้ยืมที่ใช้ หมุนเวียนในธุรกิจเหล็กลดลง
จํานวน 1,216 ล้ านบาท สอดคล้ องกับปริ มาณยอดขายและปริ มาณการผลิตสินค้ าที่ลดลง และ 2.เงินกู้ยืม
ประเภทตั๋วแลกเงินเพิ่มขึน้ 564 ล้ านบาท จากการให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างก็ไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ แยกวงเงินกู้ยืมอย่างชัดเจนเพื่อเป็ นการ
บริ หารการเงินอย่างมีวินัยและเหมาะสม โดยบริ ษัทฯ ได้ แยกวงเงินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเหล็ก และธุรกิจ
พลังงานอย่างชัดเจน
- บริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้นจํานวน 2,052 ล้ านบาท จากการกู้ยืมเงินเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนมาใช้ ลงทุนธุรกิจโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม ด้ วยการออกตัว๋ แลกเงินและวงเงินเบิกเกินบัญชี จํานวนรวม 1,400
ล้ านบาท
2. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระในหนึง่ ปี และเงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ ้น 2,540 ล้ านบาท จาก
- บริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ สุทธิ 1,465 ล้ านบาท จากธุรกิจเหล็กลดลง 66 ล้ านบาท ส่วนที่สนับสนุนบริ ษัทย่อยกู้ยืม
เพื่อขยายการลงทุนในบริ ษัทร่วม และสนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ ้น 1,531 ล้ านบาท
้ ้ หากแยกเฉพาะ
ประกอบด้ วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 238 ล้ านบาท และเงินกู้ 1,293 ล้ านบาท ทังนี
ธุรกิจเหล็กเงินกู้ยืมลดลง 66 ล้ านบาท และไม่มีหนี ้สินระยะยาวค้ างชําระ
- บริ ษั ท ย่อ ย เพิ่ ม ขึน้ 1,075 ล้ านบาท เป็ น เงิน กู้ยืมเพื่ อขยายการลงทุน ในบริ ษั ท ร่ วม และธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ใปประเทศญี่ปนุ่
3. เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น เพิ่มขึ ้น 116 ล้ านบาท จาก
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บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ลดลง 165 ล้ านบาท เกิดจากเจ้ าหนีค้ ่าไฟฟ้าลดลง และเจ้ าหนี ้ค่า
เศษเหล็กลดลงเพราะราคาเศษเหล็กที่ปรับตัวลดลงสอดคล้ องตามสภาวะเศรษฐกิจและปริ มาณในการรับ
ซื ้อเศษเหล็กลดลง
บริ ษัทย่อย มีเจ้ าหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนี อ้ ื่น เพิ่มขึน้ 281ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เกิดจากการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ ้น

ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงลดลง จํานวน 66 ล้ านบาท จากผลประกอบการกลุ่มบริ ษัทที่ขาดทุน 110 ล้ าน
บาท โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุน 90 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุน 12 ล้ านบาท
โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ในระดับ 3.1 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2557
อยู่ที่ระดับ 2.47 เท่า และอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ในระดับ
5.1 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2557 อยูก่ บั ระดับ 2.43 เท่า โดยเป็ นผลมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ ้น
งบกําไรขาดทุน
1. รายได้ จากการขายและบริ การ บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อยมีรายได้ รวมสําหรับ ปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธัน วาคม 2558
จํานวน 2,442 ล้ านบาท ลดลง 1,714 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้ รวมจํานวน
4,156 ล้ านบาท จาก
- บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายลดลง 2,832 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 70 เกิดจากปริ มาณการจําหน่ายเหล็ก
ลดลงร้ อยละ 61 และราคาขายเฉลี่ยลดลงร้ อยละ 23 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชลอตัว มีการนําเข้ าเหล็ก
แท่งยาวแทนการบริ การโภคในประเทศส่งผลให้ ราคาขายมีการปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด
- บริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายและบริ การเพิ่มขึ ้น จํานวน 1,034 ล้ านบาท เกิดจากรายได้ 2 ส่วน คือ 1.
รายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้า 4 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 9.08 เมกะวัตต์ เป็ นเงิน 77 ล้ านบาท
และ 2.รายได้ จากการพัฒนาโครงการ จํานวน 5 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 32.42 เมกะวัตต์ เป็ น
เงิน 957 ล้ านบาท
2. รายได้ อื่น บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ อื่นเพิ่มขึ ้น 109 ล้ านบาท จากรายได้ จากการขายใบอนุญาต 97 ล้ าน
บาท ดอกเบี ้ยรับ 7 ล้ านบาท, รายได้ คา่ financial arrangement fee จํานวน 3 ล้ านบาท และอื่นๆ 2 ล้ านบาท
3. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 45 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2557 ซึ่งขาดทุน 56 ล้ านบาท เนื่องจากกลุ่มบรษัทมีสินทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศมากกว่าหนี ้สิน โดย
ค่าเงินเยนญี่ปนุ่ ในปี 2558 เฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.2996 เยนต่อบาท และปี 2557 เฉลี่ย 0.2738 เยนต่อบาท
4. ต้ นทุนขายและต้ นทุนบริ การ มีจํานวน 2,100 ล้ านบาท ลดลง 1,777 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 45.38 เมื่อ
เทียบกับปี 2557 สาเหตุจาก
- บริ ษัทฯ ลดลง 2,588 ล้ านบาท สอดคล้ องกับปริ มาณการจําหน่ายเหล็กที่ลดลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัว
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5.

6.

7.

8.

บริษัทย่อย เพิ่มขึ ้น 799 ล้ านบาท จากการเริ่ มรับรู้ต้นทุนขายไฟฟ้า จํานวน 4 โครงการ ขนาดกําลังการผลิต
รวม 9.08 เมกะวัตต์ เป็ นเงิน 41 ล้ านบาท และการพัฒนาโครงการ จํานวน 4 โครงการ ขนาดกําลังการผลิต
รวม 32.42 เมกะวัตต์ เป็ นเงินจํานวน 758 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายในการขาย มีจํานวน 28 ล้ านบาท ลดลง 30 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52.26 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
เนื่องจากปริ มาณการขายที่ลดลงทําให้ มีค่าใช้ จ่ายในการขนส่งสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขาย
ลดลงตามปริ มาณการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร มีจํานวน 243 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 139 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 135 เมื่อเทียบกับปี ที่
ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจาก
- บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น จํานวน 46 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78 เกิดจากบริ ษัทฯ รับรู้ ค่า
เสื่อมราคาทรั พ ย์ สิน จากการหยุดผลิตโรงงานเฟสที่ 1 จํ านวน 31 ล้ านบาท, การเลิกจ้ างและค่าชดเชย
พนักงาน 147 คน จํานวนเงิน 11.30 ล้ านบาท, ค่าใช้ จ่ายการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี ้ย 2.60 ล้ านบาท และค่าประกันภัยลูกหนี ้การค้ า 2.80 ล้ านบาท
- บริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น จํานวน 94 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 207 ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้ วย ค่าวิจัยและพัฒนาโครงการ จํานวน
15.41 ล้ านบาท, ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ และค่าธรรมเนี ยมอื่น จํานวน 8.45 ล้ านบาท, ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน จํานวน 2.33 ล้ านบาท, ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง 2.74 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน มีจํานวน 149 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 74 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 98 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน
- บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น 10 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 33 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมธนาคารของวงเงินกู้ เพื่อใช้
ในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ จํานวน 15 ล้ านบาท
- บริ ษั ทย่อย เพิ่มขึน้ 64 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 142 จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ เพื่ อ
ขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 110 ล้ านบาท คิด
เป็ นอัตราขาดสุทธิ ร้อยละ 4.86 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้ อยละ (8.69) เมื่อเทียบกับปี
2557 ที่มีผลกําไรสุทธิรวม 47.34 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 1.15 และอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นร้ อยละ 3.65 โดยกําไรสุทธิและอัตรากําไรของบริ ษัทที่ลดลงจากปริ มาณการขายและราคา
ขายเหล็กที่มีการปรับลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชลอตัว

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับวาระนี เ้ ป็ น
วาระเพื่อทราบ
ประธานฯ ได้ สรุปมติ ดังนี ้:มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558
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วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ ม ัต ิง บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้

บริษัทต้ องจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อน
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึง่ แสดงงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นไว้ ใน
หน้ ารายงานของผู้สอบบัญ ชีว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเฉพาะของบริ ษัทโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ต้ องใช้ เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุ ปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมรวมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 136 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,120,192 เสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
623,100,192 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
20,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
งดออกเสียง
ประธานฯ ได้ สรุปมติ ดังนี ้:มติท่ ปี ระชุม ที่ ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉัน ท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารไม่ จ ัด สรรกําไรเพื่อ เป็ นทุน สํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงิน ปั น ผล
ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ชี ้แจงรายละเอียด สรุปดังนี ้

20

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 2
จากผลการดําเนินงานในปี 2558 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 81.55
ล้ านบาท จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2558 โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่
ผ่านมาเป็ นดังนี ้:รอบผลการดําเนินงาน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
1. กํ า ไร (ขาดทุน ) สํ าหรั บ ปี ต ามงบการเงิน บริ ษั ท (ล้ า น 193.00 24.57 103.11 43.19 (81.55)
บาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
800
800
800
800
800
3. อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.10
0.10
4. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
80.00
80.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสําหรับปี (%)
41.45%
77.59%
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของ
งบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัทกําหนด ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
คราวในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนันและรายงานให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
1) อนุมัติไม่จัดสรรกํ าไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุน สํารองตามกฎหมาย เนื่ องจากบริ ษั ทมีผลขาดทุน สุท ธิ
ประจําปี 2558 ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมายจํานวนทังสิ
้ ้น 13.79 ล้ านบาท
2) อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 จากผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ต้ องใช้ เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี ้ต้ องใช้ เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ ที่
ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุ ปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมรวมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 136 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,120,192 เสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
623,089,192 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9995
ไม่เห็นด้ วย
3,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0005
28,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
งดออกเสียง
ประธานฯ ได้ สรุปมติ ดังนี ้:-
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั ิการไม่จดั สรรกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน
ปั นผลตามที่กล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 5

พิจ ารณาแต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการตรวจสอบ คุณกณวรรธน์ อรัญ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
กรรมการตรวจสอบ คุณกณวรรธน์ อรัญ ชี ้แจงว่าเพื่อให้ เป็ นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

้ ้ สอบบัญชี
พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ.43 ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
และกํ าหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทที่ทําหน้ าที่สอบบัญ ชีประจําทุกปี นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้
บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว 5 รอบปี บัญ ชีติดต่อกัน และในกรณี ที่ผ้ สู อบบัญ ชีรายเดิมทําหน้ าที่ครบ 5 รอบบัญ ชี
ติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณาคัดเลือกบริ ษัทที่ยื่นข้ อเสนอและมีความเห็นได้ ข้อสรุ ปว่าคัดเลือกบริ ษัท
เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจําปี 2559 โดยการแต่งตังเป็
้ นรอบปี ที่ 9 ติดต่อกัน จากรอบ
ปี บัญ ชี 2551 ถึงปี 2559 เนื่ องจากเป็ นสํานักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญ ชี มีอัตราค่าสอบบัญ ชีที่เหมาะสม รวมทัง้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในปี ที่ผา่ นมาได้ เป็ นอย่างดี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับ
บริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ดังนัน้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีจากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2559
(1) คุณประดิษฐ
รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
และ
(เคยเป็ นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2556-2558 รวม 3 ปี )
(2) คุณนงราม
เลาหอารี ดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
(เคยเป็ นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2551-2555 รวม 5 ปี )
โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียกับ
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2559
คณะกรรมการบริษัทโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 3.2 ล้ านบาท รายละเอียดเป็ นดังนี ้
บริษัทและบริษัทย่อย

ปี 2558 (บาท)

1.บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน)
2.บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด
3.บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
4.บริ ษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
5.บริ ษัท พรี เมียร์ โซลูชนั่ จํากัด
รวมจ่ าย
หมายเหตุ :

1/

1,015,000
180,000
600,000
190,000
400,000
2,385,000

ปี 2559 (บาท)
ปี ที่เสนอ
2/
1,120,000
180,000
700,000
210,000
600,000
2,810,000

1/

แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีสําหรับปี วนั ที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 455,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน 360,000
บาท และค่าสอบทานงบการเงินบริ ษัทในประเทศญี่ปนุ่ จํานวน 200,000 บาท อนุมตั ิวงเงินไว้ ไม่เกิน 2.5 ล้ านบาท
2/
แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีสําหรับปี วนั ที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 460,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน 360,000
บาท และค่าสอบทานงบการเงินบริ ษัทในประเทศญี่ปนุ่ เท่ากับ 300,000 บาท สําหรับค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย 4 บริ ษัท จํานวน
1.69 ล้ านบาท

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ต้ องใช้ เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุ ปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมรวมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 138 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,208,892 เสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
623,180,892 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
28,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ไม่นบั เป็ นฐานะเสียง
งดออกเสียง
ประธานฯ ได้ สรุปมติ ดังนี ้:มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันฑ์อนุมตั ิแต่งตังคุ
้ ณประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
และคุณนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 และกําหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3.2 ล้ านบาท
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วาระที่ 6

พิจ ารณาอนุม ัต แิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ู

ถือหุ้นทราบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ชี ้แจงรายละเอียด ดังนี ้:- ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ข้ อ 71 และตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 21 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญ ประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน
้ ้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี ้อาจได้ รับ
ปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
เลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จํานวน 3 คน ดังนี ้:1.รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
3.คุณมาร์ ค ดี. เรมีจาน
กรรมการอิสระ
อนึ่ง จากการที่บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 นัน้ พบว่า ไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระในครัง้ นี ้ ด้ วยเหตุ
นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครัง้ นี ้ได้
พิจาณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ ครบกํ าหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน กลับ เข้ าเป็ น
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
ทังนี
้ ้ ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยในลําดับ 4 ของ
หนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ต้ องใช้ เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกทังคณะและเป็
้
นรายบุคคล
ประธานฯ สรุ ปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมรวมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 139 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,220,892 เสียง ดังนี ้:24
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ลําดับ

ชื่อกรรมการ

6.1
6.2
6.3

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
คุณมาร์ ค ดี. เรมีจาน

เห็นด้ วย
เสียง
ร้ อยละ
623,189,892 100.0000
623,189,892 100.0000
623,189,892 100.0000

ไม่เห็นด้ วย
เสียง ร้ อยละ
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

งดออกเสียง
เสียง ร้ อยละ
31,000
31,000
31,000
-

ประธานฯ ได้ สรุปมติ ดังนี ้:มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันฑ์อนุมตั ิแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัลยาภรณ์ ปานมะเริง และคุณมาร์ ค ดี. เรมีจาน ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
วาระที่ 7

พิจ ารณาอนุม ัต กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้
ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชีแ้ จงรายละเอียด ดังนี ้
เพื่อปฏิบตั ิตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทได้ รายงานและแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจําปี 2558 ไว้ ในรายงานประจําปี 2558 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อย
แล้ ว
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกําหนดให้ มีการ
ทบทวนทุกปี ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับ ข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนซึ่งได้ มีการ
ดําเนินการตามกระบวนการกลัน่ กรอง พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับบริ ษัทในธุรกิจประเภท
และ ขนาดเดียวกันตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในวงเงินเท่ากับปี 2558 เป็ นดังนี ้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2559
ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดิม) ค่าเบี ้ยประชุม (อัตราเดิม)
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครัง้ )

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท

20,000
15,000
25

30,000
20,000

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 2
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

-ไม่มี-

15,000
10,000

-ไม่มี-

15,000
10,000

-ไม่มี-

15,000
10,000

(3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ
1. การประกัน ภัย ความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและ
ทุนประกันภัย วงเงิน 100,000,000 บาท
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ค่าเบี ้ยประกันภัยทัง้ 2 รูปแบบกําหนดให้ มีจํานวน
2. การประกันภัยอุบตั ิเหตุ/การเดินทาง
วงเงิน ไม่เกิน 400,000 บาท
(4) โบนัส ค่าเบี ย้ ประกัน ภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิ เศษ การจ่ายโบนัส ค่าเบี ้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และ
และค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้จัดสรร
และเมื่ อ รวมค่ า ตอบแทนกรรมการของทุก คน ทุก รู ป แบบแล้ ว
กําหนดให้ มีจํานวนเงินไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ กรรมการที่ เป็ นผู้บ ริ หารจะไม่มีสิท ธิ ได้ รับ ค่าตอบแทนรายเดื อนและค่าเบี ย้ ประชุม สําหรับการจ่ายค่าเบี ย้
ประชุมจะจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่เข้ าประชุม
อนึ่ง ในปี 2558 ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นจํานวนเงิน 2.63 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการจ่าย
โดยไม่เกินหลักเกณฑ์ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ต้ องใช้ เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุ ปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมรวมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 142 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,227,893 เสียง ดังนี ้:เห็นด้ วย
623,190,893 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9941
ไม่เห็นด้ วย
8,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0013
29,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0047
งดออกเสียง
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ประธานฯ ได้ สรุปมติ ดังนี ้:มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2559 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8

พิจ ารณาอนุม ัต ยิ ืน ยัน การนําบริษัท เชาว์ เอ็น เนอร์ ย่ ี จํากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พ ย์
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริ หาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ชี ้แจงรายละเอียด ดังนี ้: - บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด “CE” ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90.93 ของทุนชําระแล้ วหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ CE มีความประสงค์จะเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ. (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) (Spin-Off)
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ CE มีการดําเนินงานที่ชัดเจนแยกออกจากธุรกิจของบริ ษัทและเกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสุด มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ ้น ตลอดจนมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต ด้ วยเหตุ
นี ้ CE จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท (ห้ าร้ อยเจ็ดสิบล้ านบาท) เป็ นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท
(เจ็ดร้ อยหกสิบล้ านบาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 380,000,000 หุ้น (สามร้ อยแปดสิบล้ านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.50 (ห้ าสิบ สตางค์ ) เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท (Preemptive Rights) โดยมีรายละเอียดสารสนเทศปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับ 5.
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้ อนุมตั ิการนําบริ ษัท เชาว์ เอ็น
เนอร์ ยี่ จํ า กั ด เข้ าจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากมติ ดัง กล่ า วได้ รั บ อนุ มั ติ ม าเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ดัง นั น้
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการในครัง้ นีเ้ ป็ นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริ ษัท
โดยเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่ งให้ กบั CE ให้ มากขึ ้น เพิ่มความสามารถในการแข็งขันในธุรกิจของ CE รวมทัง้ เพื่อให้ CE สามารถ
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ ยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริ ษัทให้ มากขึ ้น
จึงได้ พิจารณาเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิยืนยันการนําบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด เข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ และกําหนดให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขายหุ้นสามัญของ CE ให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท (Pre-emptive Rights) การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญ ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การนํา CE เข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถามสรุปใจความสําคัญได้ ดงั นี ้:ชื่อ
ข้ อซักถาม/คําชี ้แจง/ข้ อคิดเห็น
คุณสุรชัย ชีพเจริญรัตน์
ข้ อซักถาม:ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วย
1. เป้าหมายที่จะนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณเมื่อไหร่ ภายในปี นี ้หรื อไม่
ตนเอง
2. หากมีการล่าช้ าจะมีผลกระทบต่องบการเงิน หรื อ D/E Ratio ของบริ ษัทแม่อย่างไร
3. เป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ของ CE จํานวนเมกะวัตต์เป็ นอย่างไร
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คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริ หาร

คําชี ้แจง:1. เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นปี ที่แล้ วมีมติอนุมตั ิให้ นําบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาหลังจากได้ รับมติอนุมตั ิแล้ วบริ ษัทฯ ก็มีการเตรี ยมตัวมาตลอดจนกระทัง้
ล่าสุดบริ ษัทฯ มีความพร้ อมค่อนข้ างมาก อย่างไรก็ดี มติดงั กล่าวเกินกว่าหนึ่งปี คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงเห็นว่าถึงเวลาเหมาะสมที่จะขอยืนยันมติผ้ ถู ือหุ้นอีกครัง้ บริ ษัทฯ มีแผนงานที่จะยื่น
Filing ภายในปี นี ้ และคาดหวังที่จะ IPO ตามแผนภายในปี นี ้ ทัง้ นี ้ ต้ องขึน้ อยู่กับการพิจารณา
อนุมตั ิของหน่วยงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าจะอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าจดทะเบียน
ในตลลาดหลักทรัพย์ได้ ช่วงไหน
2. ธุรกิจเหล็กแท่งยาวมี D/E ratio ค่อนข้ างตํ่า มีหนี ้สินระยะยาว 0 บาท ในขณะที่บริ ษัทมีทรัพย์สิน
กว่า 1,000 ล้ านบาท จึงเป็ นโอกาสให้ บริ ษัทเข้ าสูร่ ะยะการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ได้ โดยการใช้ งบ
การเงินที่แข็งแกร่งของบริ ษัทไประดมทุนผ่านสถาบันการเงิน หรื อช่องทางการระดมทุนอื่นๆ เพื่อ
ไม่ให้ รบกวนผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ สามารถขยายธุรกิจสูธ่ ุรกิจพลังงาน
และมีจํานวนเมกะวัตต์ ที่ COD ไปแล้ วส่วนหนึ่งโดยไม่ได้ มีการรบกวนผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุน
อย่างไรก็ดี การลงทุนของ CE ไม่ได้ มองการลงทุน เพี ยงระยะสัน้ หรื อจํ านวนเมกะวัตต์ น้ อยๆ
คาดหวังว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้ างธุรกิจซึง่ เป็ นธุรกิจที่ค่อนข้ างแข็งแรงสามารถสร้ างกระแสเงิน
สดต่อเนื่องให้ กับกลุ่มบริ ษัทได้ บริ ษัทฯ มีความตังใจที
้ ่ระดมทุนเพื่อมาลงทุนในธุรกิจพลังงาน
หลากหลายช่องทางซึง่ หนึง่ ในแผนงาน คือ การนําบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หากแผนงานดังกล่าวเกิดความล่าช้ าจะเกิดผลกระทบกับบริ ษัทอย่างไรนัน้ ในปี นี ้บริษัทฯ มี
จํานวนเมกะวัตต์ ที่ COD มากขึน้ และมี งานรับงานก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
รายได้ สามารถสร้ างผลกําไรกลับเข้ ามาบริ ษัทฯ ทําให้ ส่วนของทุนของบริ ษัทแข็งแกร่ งขึ ้นไปลด
สัด ส่ ว น D/E ได้ ใ นอนาคต ประกอบกับ ธุ ร กิ จ เหล็ ก แท่ ง ยาวตัง้ แต่ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ก็มีผลกําไรอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2558 เป็ นปี ที่ท้าท้ ายสําหรับธุรกิจเหล็กจึงเกิดผล
ขาดทุน ถ้ าไม่คํานึงถึงตัวรายการที่เป็ นพิเศษเฉพาะปี ที่แล้ วบริ ษัทฯ ก็น่าจะมีผลกําไรต่อเนื่องทุก
ปี ก็จะช่วยเสริ มให้ สว่ นของทุนแข็งแกร่งขึ ้นไปอีก อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่ได้ ปิดกันเรื
้ ่ องการเพิ่มทุน
เพียงแต่มองว่าช่องทางไหนที่จะเป็ นประโยชน์กบั บริษัทและผู้ถือหุ้นมากที่สดุ
3. ส่วนแผนธุรกิจของ CE ทางคณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายชัดเจนให้ มีลงทุน, ขยายการลงทุน,
กระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ลดการพึ่งพารายได้ จากธุรกิจเหล็กเพียงอย่างเดียว ซึ่งบริ ษัทฯ
มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่สร้ างผลตอบแทนสมเหตุสมผลให้ กบั บริษัทในระยะยาว
- แผนระยะสัน้ ภายหลัง IPO จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรงยิ่งขึ ้น ส่วนของทุนแข็งแกร่งขึ ้น
และเป็ นบริ ษัทที่สามารถระดมทุนได้ หลากหลายรู ปแบบก็จะนํามาซึ่งฐานทุนที่แข็งแรงขึน้
และจะสามารถเข้ าไปลงทุนในโครงการต่างๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น
- แผนระยะกลาง มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- แผนระยะยาว หากมีการพัฒนาธุรกิจในรู ปแบบอื่นใดๆ อย่างไร จะรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
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คุณสุวรรณี เตชาทวีวรรณ
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วย
ตนเอง

คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริ หาร

เป็ น ระยะๆ หรื อ เมื่ อ คณะกรรมการเห็ น สมควรอนุมัติ ร ายการผ่ า นช่ อ งทางตลาดตลาด
หลักทรัพย์ในลําดับต่อไป
ข้ อซักถาม:1.อยากทราบว่าทําไมปี ที่แล้ วจึง IPO ไม่ทนั
2.จํานวนเมกะวัตต์ที่ COD ไปแล้ วเป็ นจํานวนเท่าไหร่
3.หลังการเพิ่มทุนแล้ วจะเพิ่มจํานวน MW เป็ นเท่าไหร่ในแต่ละปี
4.IRR คุ้มหรื อไม่กบั ที่ลงทุน และผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นตัวเลขเท่าไหร่
5.อัตราซื ้อขายไฟฟ้าคงที่เป็ นกี่เยน
6.ถ้ าจะ IPO ได้ จะเข้ าไตรมาสไหนของปี นี ้
คําชี ้แจง:1. เนื่องจากธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่ประเทศญี่ปนุ่ ฉะนัน้ ความซับซ้ อนจะมากกว่าบริษัทที่
ทําธุรกิจในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทย บริ ษัทร่ วม
ทุนในประเทศสิงคโปร์ และมีบริ ษัทลงทุนเองในประเทศญี่ปนุ่ เนื่องจากการเข้ าตลาดหลักทรัพย์
เป็ น เรื่ อ งละเอี ย ดอ่อ นต้ อ งเตรี ย มความพร้ อมให้ ส มบูรณ์ และต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะทํางานหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็ นผู้สอบบัญชี ฝ่ ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริ ษัท
และที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษัทฯ จึงต้ องเตรี ยมความพร้ อม อีกทัง้ มีบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอยู่ใน
หลายประเทศ จึงต้ อ งทํ ากฎหมายเปรี ยบที ยบเพื่ อ เป็ น ตามเกณฑ์ ข องตลาดหลักทรั พ ย์ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งข้ อมูลค่อนข้ างละเอียดและต้ องใช้ เวลา ซึ่งปั จจุบนั ได้ เตรี ยมสมบูรณ์ แล้ ว
จากนี ้ไปจะเห็นความคืบหน้ าที่เร็วขึ ้น
2. โครงการที่สร้ างเสร็ จแล้ ว จํานวน 25 เมกะวัตต์ เป็ นโครงการที่ COD ไปแล้ วจํานวน 23.5 เมกะ
วัตต์ และประมาณ 2 เมกะวัตต์ อยูร่ ะหว่างรอการเชื่อมต่อสายส่ง
3. IRR ของการลงทุนคุ้มค่าหรื อไม่ ที่ผ่านมาบริ ษัทคํานึงถึงผลตอบแทน การกระจายความเสี่ยง
ของการลงทุน การสร้ างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ธุรกิจมีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าของประเทศญี่ ปุ่นเป็ นระยะเวลา 20 ปี อัตราซื ้อขายไฟฟ้าคงที่ ธุรกิจนีส้ ามารถสร้ าง
กระแสเงินสดอย่างคงที่ไปตลอดอายุ 20 ปี ส่วนผลการตอบแทนเนื่องจากปั จจุบนั ดอกเบี ้ยของ
ประเทศญี่ ปนค่
ุ่ อนข้ างตํ่า บริ ษัทจึงได้ ต้นทุนในการกู้ยืมเพื่อนํามาลงทุนในอัตราค่อนข้ างตํ่า จึง
ทํ าให้ ผลตอบแทนอยู่ในระดับ ที่ เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน สําหรับ EIRR ที่ เหมาะสม
้ สิบต้ นไปถึงสิบปลาย ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ขนาดและเงื่อนไขของ
ประมาณการอยู่ที่เลขสองหลัก ตังแต่
โครงการ
4. อัตราซื ้อขายไฟฟ้า (FiT) ที่บริ ษัทฯ มีอยู่ประกอบด้ วย 40 เยน, 36 เยน, 32 เยน และ 27 เยน ต่อ
หนึง่ หน่วยไฟ
5. บริษัทคาดว่าจะยื่น Filing ภายในปี นี ้ ส่วนเรื่ องเวลาขออนุญาตให้ FA ตอบผู้ถือหุ้น
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ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เอเซียพลัส แอดไว
เซอรี่ จํากัด

ชี แ้ จงว่ า :-ตามแผนของบริ ษั ท จะใช้ งบการเงิ น ไตรมาสที่ 1 ซึ่ ง จะออกประมาณกลางเดื อ น
พฤษภาคม ทางที่ปรึกษาทางการเงินจะใช้ เวลาประมาณหนึ่งเดือน อย่างเร็ วสามารถยื่น filing ได้
เดือนมิถุนายน 2559 ตามแผนจะใช้ เวลาประมาณ 4 เดือนในการพิจารณาของสํานักงาน ก.ล.ต.
และคาดว่าจะซื ้อขายได้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี ภายใต้ เงื่อนที่วา่ ทุกอย่างดําเนินไปตามแผน
ผู้ ถื อ หุ้ น ม าป ระชุ ม ด้ วย ข้ อซักถาม:- ทราบมาว่าราคาเหล็กปรับตัวขึ ้นมาเยอะประมาณ 50%
ตนเอง
1. สาเหตุที่ราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ ้นเกิดจากอะไร และอีกนานเท่าไหร่
2. ผลกระทบกับธุรกิจหลักของบริ ษัทเป็ นอย่างไรบ้ าง อีกนานแค่ไหน
3. จํานวนเมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสิ ้นปี นี ้จะเป็ นเท่าไหร่
4. ภายหลังจาก CE เข้ าตลาดหลักทรัพย์แล้ ว ถามว่า CE มีเสน่ห์ตรงไหนที่จะทําให้ ผ้ ลู งทุนยังมัน่ ใจ
ว่าเดินหน้ าไปด้ วยกัน และเข้ าใจถูกหรื อไม่ที่ทาง CE จะเป็ นผู้ที่ก่อสร้ างให้ กบั รายอี่นๆ ที่ไปลงทุน
ในประเทศญี่ปนุ่ ถ้ าใช่ Backlog ตรงนี ้มีจํานวนเท่าไหร่ และ Margin อยูท่ ี่ประมาณเท่าไหร่
5. โครงการที่ร่วมทุนกับกลุม่ RATCH ratio ตกประมาณเท่าไหร่
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี ้แจง:ประธานกรรมการบริ หาร
1. ราคาเหล็กมีการปรับตัวขึ ้นจากสิ ้นปี ที่ผ่านมาถึงปั จจุบนั ราคาปรับตัวเพิ่มขึ ้นประมาณ 30% แต่
ไม่ถึง 50% สาเหตุที่ราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ ้น ส่วนตัวมองว่าเนื่องจากปี ที่แล้ วราคาเหล็กปรับตัว
ลงเร็ วและแรงเกินพื ้นฐาน เนื่องจากประเทศจีนมีการส่งออกสินค้ าเหล็กมาขายในประเทศไทย
เป็ นจํานวนมากในปี ที่แล้ ว และส่งออกมาในราคาที่ขายขาดทุน เนื่องจากภาวะล้ นตลาดของ
กําลังการผลิตในประเทศจีนมีปัญหาอย่างรุนแรง จึงทําให้ ผ้ ปู ระกอบการเหล็กในประเทศต้ องลด
ราคาเพื่ อปรับตัวตามกลไกตลาดซึ่งเป็ นราคาที่ลงเร็ วและแรงเกินพืน้ ฐาน ต่อมาเมื่อภาครัฐมี
มาตรการควบคุมเหล็กไม่ได้ มาตรฐานที่นําเข้ ามาในประเทศ จึงทําให้ ราคาเหล็กกลับมาสะท้ อน
ต้ นทุนที่แท้ จริงในอัตราที่เร็วขึ ้น
สําหรับราคาเหล็กจะคงราคาแบบนี ้ไปอีกนานแค่ไหน ส่วนตัวมองว่าราคาเหล็กได้ ผ่านช่วงตํ่าสุด
ไปแล้ วทังในแง่
้
ราคาสินแร่ และราคาสินค้ าสําเร็ จรู ป หรื อ ราคาเหล็กรู ปพรรณ จากนีไ้ ปคาดว่า
ราคาน่าจะทรงตัวและค่อยๆ ปรับขึ ้นตามภาวะ
ส่วนราคาที่ปรับตัวขึ ้นจะขึ ้นได้ นานแค่ไหนนัน้ มองว่าที่ผ่านมาราคาเหล็กลงเร็วเกินพื ้นฐานและ
ต้ นทุนจริง เพราะฉะนันราคาที
้
่ปรับขึ ้นน่าจะทรงตัวและค่อยขยับขึ ้นสะท้ อนตามต้ นทุนที่แท้ จริง
2. ส่วนจะมีผลกระทบอย่างไรกับบริ ษัทบ้ าง ขอชี ้แจงว่าบริ ษัทไม่ได้ ทําผลิตเหล็กสําเร็จรูป แต่ผลิต
เหล็กต้ นนํ ้าประเภทวัตถุดิบ โดยที่ผ่านมาบริ ษัทมีการขายสินค้ าเพื่อเป็ นการทดแทนการนําเข้ า
และเป็ นสินค้ าที่ตลาดขาดแคลน ฉะนัน้ สินค้ าของบริ ษัทจะมีความต้ องการในตลาดค่อนข้ างสูง
แต่ ปี ที่ แ ล้ ว ที่ ข ายสิ น ค้ าได้ ปริ ม าณน้ อยลงนั น้ เนื่ อ งจากมี ก ารทะลัก เข้ ามาของเหล็ ก จาก
ต่างประเทศ แต่เมื่อภาครัฐมีมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพเหล็กนําเข้ าทําให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการ
นําเข้ ายากขึน้ การนํ าเข้ าต้ องเป็ นสินค้ าเหล็กที่มีคุณ ภาพจริ ง ประกอบกับประเทศคู่ค้าอย่าง
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ประเทศจี น ลดกํ า ลัง การผลิ ต เหล็ ก ลงทํ า ให้ อัต ราการทะลัก เข้ ามาสู่ป ระเทศไทยน้ อยลง
สอดคล้ องกับราคาเหล็กที่ขยับตัวแข็งขึ ้นเมื่อต้ นปี ที่ผา่ นมา
มองว่าในระยะจากนี ้ไป ปั จจัยที่ 1. สินค้ าจะมีความต้ องการในตลาดค่อนข้ างสูง ปั จจัยที่ 2.มี
มาตรการเชิ งนโยบายจากทางภาครัฐ เข้ า มาสนับ สนุน เรื่ อ งการสกัด เหล็กนํ า เข้ าที่ เป็ น เหล็ก
คุณภาพตํ่าทําให้ เหล็กต้ นทุนตํ่ามาดัม๊ พ์ตลาดได้ ยากขึ ้น
ส่วนมาตรการเชิงบวกเรื่ องนโยบายจากโครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ หรื อ เมกะโปรเจ็กต์ เช่น
โครงการรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 หรื อ โครงการบําบัดนําเสีย ของ AOT
มูลค่าเงินลงทุนรวมกันนับแสนล้ านบาท โครงการเหล่านีต้ ้ องใช้ เหล็กบริ โภคเป็ นส่วนประกอบ
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวมองว่าเหล็กได้ ผ่านจุดตํ่าสุดมาแล้ วจากนี ้ราคาน่าจะทรงตัวและค่อยๆ ขยับ
ขึ ้น
3. จํานวนเมกะวัตต์ที่ COD ปั จจุบนั มีจํานวน 23.5 เมกะวัตต์ ตามที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้
ลงทุน ระยะที่ 1 ขนาด 18 เมกะวัต ต์ , ระยะที่ 2 ขนาด 15 เมกะวัต ต์ และร่ ว มลงทุน กับ กลุ่ม
RATCH ขนาด 40 เมกะวั ต ต์ ส่ ว นโครงการอื่ น ๆ ที่ บ ริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการเสนอ
คณะกรรมการ อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นา หรื อ อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษาข้ อมู ล จะต้ องนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิตามลําดับจึงจะสามารถแจ้ งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไร
ก็ดี ในวาระที่ 10 จะรายงานความคืบหน้ าโครงการต่างๆ ที่ประเทศญี่ ปนุ่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ
ในลําดับถัดไป ทังนี
้ ้ มีโครงการส่วนใหญ่จะ COD ได้ ในปี นี ้
4. บริ ษัทมีการทยอยรับงาน EPC ทังโครงการที
้
่ร่วมทุนและบุคคลภายนอก เมื่อปี ที่ผ่านมาบริ ษัทมี
การเซ็นสัญญางาน EPC กับบริ ษัทที่ร่วมลงทุนกับ RATCH มูลค่างานประมาณ 7,000 ล้ านเยน
ซึง่ มีการเริ่ มทยอยก่อสร้ าง ส่วน margin ไม่สามารถพูดได้ ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทลงทุนในสัดส่วน 40%
และกลุม่ RATCH สัดส่วน 60%
สําหรับความน่าสนใจในตัว CE อยู่ที่ตัวธุรกิจซึ่งสามารถเก็บเกี่ ยวผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพ
และค่อนข้ างมัน่ คงได้ ตลอดอายุ 20 ปี และข้ อจํากัดของตลาดในการลงทุนก็กว้ างกว่า เนื่องจาก
นี ้ FiT หรื อใบอนุญาตซื ้อขายไฟที่ประเทศญี่ปนอนุ
ุ่ มตั ิออกมาจํานวน 20,000 ปลายๆ ถึง 30,000
้
่บริ ษัทได้ มีโอกาสไปเปิ ดตลาดเมื่อ
เมกะวัตต์ และยังมีนโยบายส่งเสริมต่อเนื่อง เพราะฉะนันการที
ประมาณ 3 ปี ที่แล้ วทําให้ บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบในหลายๆ รูปแบบ ทังในแง่
้
ของ setup ของบริ ษัท
ที่เริ่ มก่อน ในแง่ของโครงการที่สามารถก่อสร้ างและ COD ได้ จริ ง และมีสถาบันการเงินทัง้ ใน
ประเทศญี่ ปุ่นและประเทศไทยให้ การสนับสนุน จึงทําให้ ความน่าสนใจภายหลังจาก CE เข้ า
ตลาดหลักทรัพย์ คือ CE สามารถระดมทุนได้ หลากหลายช่องทางด้ วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่าน
บมจ.เชาว์ สตีลฯ เมื่อมีฐานทุนที่แข็งแรงมากขึ ้นประกอบกับธุรกิจที่เปิ ดกว้ างให้ เข้ าลงทุนได้ ใน
ประเทศญี่ปนุ่ ทําให้ บริษัทเติบโตได้ เร็วขึ ้น และมีจํานวนเมกะวัตต์ที่สามารถ COD ได้ เร็วขึ ้น
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คุณสมพงษ์ รติพิชยกุล
ข้ อซักถาม:ผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากคุ ณ 1. โครงการที่มีการ COD และกําลังก่อสร้ างรวมแล้ วกี่เมกะวัตต์ บริ ษัทตังเป้
้ าว่าก่อนที่จะ IPO จะมี
ศิริณา รติพิชยกุล
จํานวนเมกะวัตต์ในมือเท่าไหร่ รวมถึง โครงการที่ได้ รับใบอนุญาตซื ้อขายไฟแล้ วแต่อยู่ระหว่าง
พัฒนามีอยูก่ ี่เมกะวัตต์
2. โครงการที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และโครงการอื่นๆ มีโครงการไหนบ้ างที่มีปัญหาล่าช้ า หรื อจะหยุด
อยากจะให้ เล่าให้ ฟังว่าบริษัทมีการดําเนินการไปอย่างไรบ้ าง
3. โครงการที่ COD แล้ ว จํานวน 23.5 เมกะวัตต์ เฉลี่ยแล้ วกําไรสุทธิกี่ล้านต่อเมกะวัตต์
4. โครงการที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีโอกาสที่โครงการจะล้ มไปเลยไม่ทําหรื อว่าจะขอเพิ่มเติม หรื อถ้ า
ถือสิทธิ FiT ไว้ แต่ไม่ทําอะไรเลยจะโดนปรับหรื อไม่
5. ทําไมประเทศญี่ปนุ่ จึงให้ บริษัทจากต่างชาติเข้ าไปลงทุน
6. CHOW มีจดุ แข็งอะไร จึงทําให้ RATCH กับ BCP มาร่วมลงทุน
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี ้แจง:ประธานกรรมการบริ หาร
1. จํานวนโครงการที่ COD แล้ วมีจํานวน 23.5 เมกะวัตต์ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จอยู่ประมาณ 25-26 เม
กะวัตต์ อีกประมาณ 2 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างรอการเชื่ อมสาย ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้ างมีโครงการที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH จํานวน 40 เมกะวัตต์ แต่เริ่ มก่อสร้ างโครงการแรก
ก่อนขนาด 27 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่จะเริ่มก่อสร้ างให้ เร็วๆ นี ้ โดยการพัฒนาโครงการให้ กบั
เอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยจํานวน 30 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่ มก่อสร้ างเฟสแรกขนาด 4 เมกะวัตต์
ส่วนจํานวนเมกะวัตต์ที่อยู่ในระหว่างพัฒนาบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลใน Filing ที่จะยื่นต่อตลาด
หลักทรัพย์ ขออนุญาตว่ายังให้ ข้อมูลไม่ได้
2. สําหรับจํานวนกําไรสุทธิตอ่ เมกะวัตต์ ขออนุญาติวา่ ให้ ข้อมูลไม่ได้
3. โครงการอี่ นนอกจากในประเทศญี่ ปุ่ น มี โครงการโซลาร์ รูฟ ท็อปในประเทศไทยติดตัง้ ไปแล้ ว
ประมาณ 7 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ COD เสร็ จสิ ้นทังหมดภายในไตรมาสที
้
่ 2 อัตรารับซื ้อขายไฟที่
6.95 บาทต่อหนึง่ หน่วยไฟ ระยะเวลา 20 ปี
สํ า หรั บ โครงการที่ ป ระเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ ปั จ จุบัน ชะลอการลงทุน สาเหตุเนื่ อ งจากระเบี ย บของ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ออกมาว่าต้ อง COD ภายในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และให้ โควต้ าเพียง
จํานวน 500 เมกะวัตต์ หมายถึงผู้ลงทุนรายใด COD ได้ ก่อนมีสิทธิก่อน ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาว่าเป็ นความเสี่ยงที่จะเข้ าลงทุนโดยที่อาจจะมีผ้ ลู งทุนรายอื่นได้ ดําเนินการก่อสร้ างไป
ก่อนอาจจะทํ าให้ บ ริ ษั ท COD ไม่ทันจํ านวน 500 เมกะวัตต์ แรกซึ่งเป็ นข้ อ เท็จจริ งในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ต่อมาพัฒนาการของประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีการขยายกําลังการผลิตจากจํานวน 500 เม
กะวัตต์ เป็ นจํานวน 1,000 เมกะวัตต์ และมีการขยายเวลาจากสิ ้นเดือนมีนาคม 2559 มาเป็ นสิ ้น
เดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบว่ามีการขยายเวลา ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังคงรอ
ฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ ถ้ าผู้ลงทุนหรื อ ผู้ถือ
ท่าที เนื่องจากช่วงเดือนมิถนุ ายนปี นี ้เป็ นช่วงเลือกตังของรั
้
หุ้นได้ ติดตามข่าวประเทศฟิ ลิปปิ นส์ก็จะเข้ าใจว่าเวลามีการเปลี่ยนรัฐบาลแต่ละครัง้ นโยบายก็
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อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี ทางหน่วยงานไฟฟ้าของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ให้ ข้อมูลมาว่า
จะขยายเพดานจากจํานวน 1,000 เมกะวัตต์ เป็ นจํ านวน 3,000 เมกะวัตต์ และจะขยายเวลา
ออกไปอีก 1 ปี หรื อ 12 เดือน แต่ ณ วันนี ้นโยบายต่างๆ ยังไม่ได้ ประกาศออกมาเป็ นรูปธรรม ถ้ า
เมื่ อ ไหร่ ที่ น โยบายประกาศออกมาเป็ น รู ป ธรรมแล้ ว และบริ ษั ท มี เวลาเข้ าไปก่ อ สร้ างอย่ า ง
เพียงพอก็ถือว่าความเสี่ยงนี ้จะถูกกําจัดออกไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีใบอนุญาตอยู่ในมือแล้ วเพียงแต่ใบอนุญาตดังกล่าวถ้ าบริ ษัทเข้ าไปลงทุนก็จะโดน
เงื่อนไข 2 ข้ อ คือ 1.บริ ษัทต้ องสร้ างให้ เสร็ จและ COD ให้ ได้ ภายในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งผ่าน
มาแล้ ว บริ ษัทมองว่ามีความกดดันเรื่ องเวลาอาจทําให้ เกิดความเสี่ยงได้ บริ ษัทจึงถือสิทธิ FiT ไว้
ก่อน และรอนโยบายว่าขยายออกไปมากน้ อยแค่ไหน 2.จะรับเชื่อมไฟ หรื อ COD เฉพาะจํานวน
500 เมกะวัตต์แรก ซึ่งบริ ษัทมองว่าในท้ องตลาดขณะที่บริ ษัทลงทุนก็อาจจะมีบริ ษัทอื่นลงทุน
เช่นกัน ซึ่งบริ ษัทมองว่ามีความเสี่ยงเรื่ อง SCOD จึงรอจนมีการขยายเวลาจากสิ ้นเดือนเดือน
มีนาคมมาเป็ นสิ ้นเดือนมิถุนายน และขยายจาก 1,000 เมกะวัตต์ มาเป็ น 3,000 เมกะวัตต์ แต่
การขยายสามเดือนบริษัทมองว่าไม่ได้ ตอบโจทย์ เพราะการที่บริ ษัทลงทุนไปอาจมีความเสี่ยง จึง
ถือสิทธิ FiT ไว้ อยู่ เพื่อรอความชัดเจนและได้ มีการติดตามนโยบายจากทางประเทศฟิ ลิปปิ นส์ซึ่ง
มีข้อมูลมาอัพเดทให้ ตลอดว่าจะขยายเวลาไปอีกจากสิ ้นเดือนมิถุนายน 2559 ไปอีก 1 ปี หรื อ
12 เดือน และขยายการรับซื ้อไฟจากจํานวน 1,000 เมกะวัตต์ เป็ นจํานวน 3,000 เกมะวัตต์ ซึ่ง
ถ้ ามีการประกาศอย่างชัดเจนก็คิดว่าข้ อกังวลต่างๆ ก็ไม่นา่ จะเป็ นประด็น
4. ในแง่ของการปรับทางประเทศฟิ ลิปปิ นส์ไม่มีกฎระเบียบในการปรับ แต่การที่บริ ษัทถือสิทธิ FiT
ไว้ เพราะคํ านึงถึงการควบคุมความเสี่ยง ทางคณะกรรมการบริ ษั ท จึงมี นโยบายให้ รอความ
ชัดเจน เพื่ อดูว่ารัฐบาลใหม่ที่จะมีการเลือกตัง้ ยังมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนหรื อไม่
ทังนี
้ ้ ใบอนุญาตซื ้อขายไฟมีอายุ 20 ปี นับจากวัน COD
โครงการอื่นในประเทศไทยไม่ได้ มีปัญหาอะไรเพียงแต่มีความล่าช้ าบ้ างในเรื่ องของระเบียบซึง่ ที่
ผ่านมาช่วงปลายปี หน่วยงาน กกพ. มีการปรับปรุ งระเบียบให้ มีความทันสมัยมากขึ ้น ซึ่งในการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบแต่ละครัง้ บริ ษัทต้ องยื่นเอกสารเข้ าไปใหม่ แต่บริ ษัทได้ สร้ างเสร็ จหมดแล้ ว
และทยอย COD ทัง้ นี ้ กกพ.เพิ่ งประกาศขยายจากสิน้ เดื อ นธัน วาคม 2558 มาเป็ น สิ น้ เดื อ น
มิถุนายน 2559 เนื่องจากโครงการโซลาร์ รูฟท็อปมีปริ มาณค่อนข้ างเยอะ จึงทําให้ บางแห่งไม่
สามารถ COD ได้ ทงหมดภายในเดื
ั้
อนธันวาคม 2558 จึงเป็ นเหตุให้ มีการขยายเวลา
สําหรับโครงการที่ประเทศญี่ ปนไม่
ุ่ ได้ มีปัญหาอะไรแบบเป็ นนัย ถ้ าผู้ถือหุ้นท่านใดมีการติดตาม
ข่าวการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ ปุ่น จะทราบว่าประเทศญี่ ปุ่นมีความ
ชัดเจนมากในแง่ของระเบียบ เพียงแต่ไม่สามารถเร่งเรื่ องเวลาได้ การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ต้ อง
เป็ น ไปตามขัน้ ตอนทํ าให้ บ างโครงการมี ค วามล่า ช้ า แต่บ ริ ษั ท ยังยื น ยัน ว่า เป็ น รายแรกและ
ปั จจุบนั เป็ นรายเดียวที่พฒ
ั นาโครงการอย่างครบวงจร
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5. ภาวะตลาดโดยรวมของประเทศญี่ ปุ่ นนัน้ ประเทศญี่ ปุ่ นเป็ น ประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว ต่ า งชาติ
สามารถเข้ าถือครองที่ดินได้ สามารถเข้ าไปจัดตังบริ
้ ษัทและถือหุ้นได้ 100% ระเบียบต่างๆ ของ
ประเทศญี่ ปุ่ นค่ อ นข้ างจะเอื อ้ อํ า นวยให้ กั บ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เข้ าลงทุ น ในประเทศญี่ ปุ่ น
นอกจากนี ้ ประเทศญี่ปนเข้
ุ่ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ รัฐบาลคงจะส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการหรื อนักธุรกิจ
จากทุกมุมโลกเข้ ามาลงทุน ส่วนตัวธุรกิจพลังงานใช้ เทคโนโลยีไม่ได้ มีความซับซ้ อนอะไรและ
ตลาดก็เปิ ดกว้ าง เนื่องจากระเบียบที่คอ่ นข้ างชัดเจนซึง่ ต้ องเป็ นนักลงทุนที่ยากเข้ าไปลงทุนจริงๆ
6. ทําไมบริ ษัทอื่นๆ ถึงเลือก CHOW เป็ นพันธมิตร อาจจะเป็ นในแง่ดีที่บริ ษัทได้ เริ่ มเข้ าไปศึกษา
โครงการก่อนในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา และไม่ได้ มีขนาดองค์กรที่ใหญ่ มาก จึงมีความคล่องตัวและ
ความรวดเร็ วในการตัดสินใจ ทําให้ หลายๆ โครงการสามารถเข้ าไปร่ วมลงทุนได้ ก่อนเมื่อเทียบ
องค์กรขนาดใหญ่ซงึ่ อาจจะมีระเบียบและขันตอนค่
้
อนข้ างเยอะ
คุณกฤตธน จงธนเศรษฐกุล ข้ อซักถาม:ผู้ ถื อ หุ้ น ม าป ระชุ ม ด้ วย 1. การที่บริ ษัทมีแผนที่จะนํา CE เข้ าตลาดหลักทรัพย์ ไม่ทราบว่าต้ องการเม็ดเงินในการนําบริ ษัท
ตนเอง
เข้ าจดทะเบียนจํานวนเท่าไหร่
2. อัตราซื ้อขายไฟที่ 27 เยนต่อหน่วยไฟ คุ้มค่าต่อการลงทุนหรื อไม่
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี ้แจง:ประธานกรรมการบริ หาร
1. ยังไม่สามารถกําหนดเม็ดเงินที่จะระดมทุนได้ ณ เวลานี ้
2. อัตราซื ้อขายไฟที่ราคา 27 เยนต่อหน่วยไฟ ยังสามารถทํากําไรได้ หรื อไม่ ขอชี ้แจงว่าการคํานวณ
และต้ น ทุน ของแต่ ล ะบริ ษั ท ไม่ เหมื อ นกัน อย่ า งบริ ษั ท ก็ มี วิ ธี ก ารจัด การต้ น ทุน ที่ อ าจจะไม่
เหมือนกันบริษัทอื่น โดยบริษัทเข้ าไปลงถึงการก่อสร้ างเอง เข้ าไปลดต้ นทุนในหลายๆ รูปแบบ ทํา
ให้ แม้ อตั ราซื ้อขายไฟอยู่ที่ราคา 27 เยน ก็ยงั สามารถสร้ างผลกําไรที่ค้ มุ ค่าต่อการลงทุนได้ ซึ่ง
พิจารณาหลายๆ องค์ประกอบ ทัง้ ต้ นทุนการลงทุน ต้ นทุนทางการเงิน และรู ปแบบ structure
ของเงินทุน
ผู้ ถื อ หุ้ น ม าป ระชุ ม ด้ วย ข้ อซักถาม:- ขอทราบความคืบหน้ าโครงการที่ร่วมทุนกับ BCP
ตนเอง
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี แ้ จง:- โครงการที่จะร่ วมทุนกับ BCP ซึ่งมีพาร์ ทเนอร์ รายอื่นที่ ยังไม่ได้ รับการอนุมัติหรื อเซ็น
ประธานกรรมการบริ หาร
สัญญาอย่างเป็ นทางการ บริ ษัทยังไม่เคยนํามาอยู่ในงบการเงิน หรื อแผนธุรกิจ เนื่องจาก Factor
ไม่ ได้ ขึ น้ อยู่กับ บริ ษั ท ฝ่ ายเดี ย ว จึง จะไม่ เห็ น โครงการนี อ้ ยู่ใ นแผนธุ รกิ จ ของบริ ษั ท อย่า งไรก็ ดี
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ ลงทุนโครงการกับ BCP และ PEA Encom ในสัดส่วน 60:10:30
แต่เนื่องจากการอนุมตั ิของคณะกรรมการอนุมตั ิให้ ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการร่ วมทุน ซึ่งปั จจุบนั
รายละเอียดของโครงการยังไม่ได้ ข้อสรุ ปในการลงทุนโครงการดังกล่าวเป็ นเพียงการอนุมตั ิให้ เข้ า
ศึกษาร่วมลงทุนด้ วยกัน แต่ยงั ไม่ได้ มีการเซ็นสัญญาร่วมทุน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติมสําหรับจํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียง
ข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
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ประธานฯ สรุ ปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมรวมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 147 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,263,994 เสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
623,257,994 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
6,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
งดออกเสียง
ประธานฯ ได้ สรุปมติ ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันฑ์อนุมตั ิยืนยันการนําบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ตามที่เสนอ
วาระที่ 9

พิจ ารณาอนุม ัต ยิ ืน ยัน การเสนอและจัด สรรหุ้น สามัญของบริษัท เชาว์ เอ็น เนอร์ ย่ ี จํากัด (“CE”) ให้ แ ก่ ผ้ ูถ ือ
หุ้น ของบริษัท ตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้น (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่ เ กิน 95,000,000 หุ้น (เก้ าสิบ ห้ าล้ าน
หุ้ น ) มู ล ค่ าที่ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 0.50 (ห้ าสิบ สตางค์ ) คิด เป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้ น สามั ญ ที่ เ สนอขาย
380,000,000 หุ้น (สามร้ อ ยแปดสิบ ล้ านหุ้น )
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริ หาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ชี ้แจงรายละเอียดว่าตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้ อนุมตั ิการเสนอและจัดสรรหุ้นของ CE ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (preemptive rights) จํานวนไม่เกิน 475,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอ
ขาย 1,900,000,000 หุ้น ซึง่ เดิมคณะกรรมการของ CE ได้ มีมติที่จะนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ CE พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมมูลค่าหุ้นของ
CE จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.10 บาท แต่ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการของ CE ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2559 ได้ เปลี่ยนแปลง
อี ก ครั ง้ โดยจะแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม มู ล ค่ า หุ้ นของ CE จากหุ้ นละ 10 บาท เป็ นหุ้ นละ 0.50 บาท รวมทัง้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก
570,000,000 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย น 760,000,000 บาท ดัง นัน้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ จ ะเสนอขายต่ อ ประชาชนโดยทั่วไปจะ
เปลี่ยนเป็ นจํานวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท จะส่งผลให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นสามัญของ CE ลดลง
จากร้ อยละ 90.93 เหลือร้ อยละ 68.20 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 760,000,000 บาทท หรื อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้ อยละ 25.00
เป็ นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทได้ รับผลกระทบจากส่วนแบ่งกําไรหรื อสิทธิออกเสียงลดลงในสัดส่วนเดียวกันคือร้ อยละ 25.00 อย่างไรก็
ดี CE จะยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทภายหลังจาก IPO
ดังนัน้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ ้นดังกล่าวในระดับหนึ่ง บริ ษัทจึงกําหนดสัดส่วนการให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทใน
การจองซื ้อหุ้นสามัญของ CE จํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้น
สามัญที่เสนอขาย (380,000,000 หุ้น)
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริ ษัท เชาว์ เอ็น
เนอร์ ยี่ จํากัด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จํานวน
ไม่เกิน 95,000,000 หุ้น (เก้ าสิบห้ าล้ านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 (ห้ าสิบสตางค์) คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นสามัญที่
เสนอขาย 380,000,000 หุ้ น (สามร้ อยแปดสิ บ ล้ านหุ้ น) และกํ า หนดให้ ประธานกรรมการบริ ห ารหรื อ บุ ค คลที่ ป ระธาน
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กรรมการบริ หาร มอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท (Pre-emptive Rights) การกําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัท วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังดํ
้ าเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ต้ องใช้ เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุ ปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมรวมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 147 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,263,994 เสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
623,263,994 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
งดออกเสียง
ประธานฯ ได้ สรุปมติ ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันฑ์ อนุมัติยืนยันการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญ ของบริ ษั ท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่
จํากัด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น (เก้ าสิบ
ห้ าล้ า นหุ้น ) มูลค่ าที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 (ห้ าสิบ สตางค์ ) คิ ดเป็ น ร้ อยละ 25.00 ของจํ านวนหุ้น สามัญ ที่ เสนอขาย
380,000,000 หุ้น (สามร้ อยแปดสิบล้ านหุ้น) ตามที่เสนอ
วาระที่ 10

พิจ ารณาเรื่ อ งอื่น ๆ
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าสําหรับวาระอื่นๆ นี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอวาระสําหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 และปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอ
วาระอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ก่อนที่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม ขอเรี ยนเชิญคุณอนาวิล จิรธรรมศิริ แนะนําบริ ษัท
เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด และรายงานความคืบหน้ าโครงการต่างๆ ที่ลงทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบเพิ่มเติม

คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ, ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (“CE”) บริ ษัทย่อยประกอบ
ธุรกิ จ ในลัก ษณะ Holding Company ด้ ว ยการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การลงทุน การผลิต และ
จําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ซึง่ CE เข้ าถือหุ้นในบริ ษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วได้ แก่ บริษัท พรี เมียร์ โซลูชนั่ จํากัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาพัฒนาและบริ หารโครงการ
พลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และบริ ษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชัแ่ นล จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
คณะกรรมการของ CE ประกอบด้ วยกรรมการ 8 คน คือ คุณณรงค์ศกั ดิ์ กํามเลศ ประธานกรรมการ ซึ่งให้ เกียรติมา
สังเกตการณ์ การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ด้ วย, คุณสมิทธ์ พนมยงค์ รองประธานกรรมการ, คุณจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
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อิสระ, หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการอิสระ, คุณสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ และเป็ นตัวแทนจากคณะกรรมการ
บริ ษัท, ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ กรรมการอิสระ, คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคุณเมน
ไว คู กรรมการ และเป็ นตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท
สําหรับความคืบหน้ าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ COD แล้ ว รวมขนาด 23.5 เมกะวัตต์ สรุปได้ ดงั นี ้:1. โครงการ Kyotango ขนาดกําลังการผลิต 4.019 เมกะวัตต์ , COD เดือนพฤศจิกายน 2557, ปั จจุบันมี project
finance กับธนาคารในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
2. โครงการ Oita ขนาดกําลังการผลิต 3.3 เมกะวัตต์, COD เดือนธันวาคม 2557, ปั จจุบนั มี project finance กับ
ธนาคารในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
3. โครงการ Ibaraki ขนาดกําลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปั จจุบนั ได้ รับ term sheet กับ
ธนาคารเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
4. โครงการ Saito ขนาดกําลังการผลิต 2.4 เมกะวัตต์, รอการเชื่อต่อสายส่ง
5. โครงการ Goryo ขนาดกําลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปั จจุบนั ได้ รับ term sheet กับ
ธนาคารเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว คาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ได้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี นี ้
6. โครงการ Shibushi ขนาดกําลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปั จจุบนั ได้ รับ term sheet
กับธนาคารเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว คาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ได้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี นี ้
7. โครงการ Nogota ขนาดกําลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ , COD เดือนกันยายน 2558, ปั จจุบันได้ รับ term sheet
กับธนาคารเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว คาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ได้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี นี ้
8. โครงการ Hamada1 ขนาดกําลังการผลิต 11 เมกะวัตต์, COD เดือนพฤศจิกายน 2558
9. โครงการ Gifu ขนาดกําลังการผลิต 0.6 เมกะวัตต์, COD เดือนตุลาคม 2558
และตัวอย่างโครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง โครงการ Iwaki เป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่และเป็ นโครงการที่บริ ษัท
ร่ วมทุนกับกลุ่ม RATCH มีขนาดกําลังการผลิต 26.68 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ที่ Fukushima ประเทศญี่ ปุ่น เดิมที่ดินเป็ น
้ สถานี
สนามกอล์ฟ ต้ องมีการก่อสร้ างสายส่งแรงสูงปั จจุบนั สร้ างเสร็ จไปแล้ ว 50% ซึ่งจะดําเนินการก่อสร้ างตังแต่
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าสร้ างผ่านถนนทางหลวง, พื ้นที่ของเอกชน สาเหตุที่นําตัวอย่างโครงการนี ้มารายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ เข้ าใจว่าโครงการที่ญี่ปนต้
ุ่ องใช้ เวลายิ่งเป็ นโครงการขนาดใหญ่ต้องลงทุนสายส่งแรงสูงเอง
ซึ่งเป็ นระยะทางหลายกิโลเมตรผ่านทัง้ ทางหลวงและพื น้ ที่ของเอกชน คาดว่าสายส่งแรงสูงจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
ภายในสิ ้นเดือนเมษายน 2559 นี ้
จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปใจความสําคัญดังนี ้:ชื่อ
คุณเพชรรัตน์ ตังดํ
้ ารงตระกูล
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย
ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์

ข้ อซักถาม/คําชี ้แจง/ข้ อคิดเห็น
ข้ อซักถาม:
ขอเรี ยนถามท่านประธานกรรมการว่าท่านวางแผนให้ ได้ ใบรับรองจากโครงการ CAC
เมื่อไหร่คะ่ กรุณาชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบด้ วยค่ะ
คํ าชี แ้ จง: ขอเรี ยนชี แ้ จงให้ ผ้ ูถือ หุ้น ทราบว่าโครงการ Anti-corruption เป็ น หนึ่งใน CG
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ประธานกรรมการ

คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริ หาร
คุณกําพนธ์ อัศวศิริวิลาศ
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง

คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริ หาร

ของบริ ษัท ตอนนี ้บริ ษัทมีผลประเมินอยู่ในระดับ 3-Established และระดับที่ 4 ต่อไปคือ
Certified ซึ่งเป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่างบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
หน่วยงานอิสระภายนอก คาดว่าบริ ษัทจะใช้ เวลาประมาณ 1 ปี - 1 ปี ครึ่ง หรื ออาจจะเร็ ว
กว่านัน้ อย่างไรก็ตาม ประชุมผู้ถือหุ้นปี หน้ าอาจจะได้ เห็นความคืบหน้ า
คําชีแ้ จงเพิ่มเติม: ระดับการพัฒนาความยัง่ ยืนเรื่ อง Anti-Corruption ทังหมดมี
้
5 ระดับ
ปั จจุบนั บริษัทอยูใ่ นระดับที่ 3 ซึง่ มีพฒ
ั นาการมาโดยตลอด
ข้ อซักถาม:
1. ในปี 2559 บริษัทตังเป้
้ าหมายรายได้ ไว้ ที่เท่าไหร่ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ จากธุรกิจเหล็ก
เท่าไหร่ ธุรกิจของการขายไฟเท่าไหร่ รวมถึงธุรกิจจาก EPC เท่าไหร่
2. สามารถให้ กรอบได้ หรื อไม่วา่ EPC รับรู้รายได้ เท่าไหร่ในหนึง่ ปี
3. ถ้ ามองภาพรวม 3-5 ปี เมื่อไหร่รายได้ ของบริษัทจะเพิ่มไปเป็ นหลัก 4-5 พันล้ านบาท
4. ในไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ยอดขายจะเป็ นลักษะ Cure อย่างไร
คําชี ้แจง:
1. ในปี 2559 รายได้ หลักของบริ ษัทยังคงมาจากธุรกิจเหล็ก เนื่องจากธุรกิจเหล็กมีมลู ค่า
ในแง่ยอดขายค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจพลังงาน โดยที่ผ่านมาธุรกิจเหล็กเคยทํา
รายได้ ยอดขายสูงสุดอยู่ที่ประมาณกว่า 5,800 ล้ านบาท ในปี ที่ผ่านมาเนื่องจากราคา
เหล็กมีการอ่อนตัวลงและปริ มาณขายที่น้อยลง รายได้ จากการขายเหล็กอยู่ที่ประมาณ
กว่า 1,000 ล้ านบาท ในปี 2559 บริ ษัทมีแผนในขายเหล็กอยู่ที่ประมาณ 200,000 ตัน
เมื่ อ เที ย บกับ ปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ขายเหล็ ก ได้ เพี ย ง 70,000 กว่ า ตัน ส่ ว นมูล ค่ า ของ
ยอดขายขออนุญาตยังไม่ให้ ข้อมูลเนื่องจากราคาเหล็กก็เสมือนราคานํ ้ามันที่มีการขึ ้น
ลงอยู่ต ลอด ยอดขายจะขึน้ อยู่ป ระมาณตัน ที่ ข ายและราคาขายในแต่ ล ะช่ วง ส่ว น
รายได้ รองลงมาจากการรับเหมาก่อสร้ าง ซึ่งมีโครงการที่บริ ษัทได้ รับการว่าจ้ างจาก
บริ ษัทที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH มีมลู ค่าตามสัญญา 7,000 กว่าล้ านเยน ซึ่งจะทยอย
รับรู้ รายได้ ในปี นี ้ และมีโครงการก่อสร้ างที่รับงานจากบริ ษัทภายนอก และรายได้ จาก
การขายไฟ
2. โครงการ EPC ขนาดเล็กจะรับรู้ รายได้ ประมาณ 100 กว่าล้ านเยน ซึ่งไม่ได้ มีนัยมาก
สําหรับโครงการขนาดใหญ่ ที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH มูลค่าสัญ ญา 7,000 กว่าล้ าน
เยน จะทยอยรับรู้รายได้ ในปี นี ้จนถึงกลางปี หน้ า
3. กํ า ลัง การผลิ ต ของบริ ษั ท มี พ ร้ อมอยู่แ ล้ ว การที่ ร ายได้ จ ะกลับ ขึ น้ ไปอยู่ร ะดับ 4-5
พันล้ านบาท ขึน้ อยู่กับราคาขายตามสภาวะตลาด โดยปั จจุบันราคาขายเหล็กอยู่ที่
ประมาณกิโลกรัมละ 15-16 บาท อดีตที่ผ่านมาบริ ษัทเคยขายกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่ง
ถ้ าราคาขายอยู่ ที่ ร ะดับ กิ โ ลกรั ม ละ 15-16 บาท โดยมี เป้ า หมายผลิ ต และขายได้
ประมาณ 200,000 ตัน รายได้ จะกลับมาประมาณ 3,200 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ หากในระยะ
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ต่อไปจากนี ้ราคาขายมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น มูลค่าขายเพิ่มขึ ้น ยอดขายก็จะโตตาม แต่
หากราคาขายปรับตัวลงก็จะทําให้ ยอดขายปรับตัวตาม
4. สําหรับธุรกิจเหล็กตามที่ชี ้แจงไปตังแต่
้ ช่วงปลายปี ที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสแรกราคามี
การขยับเพิ่มขึ ้นประมาณ 30% และมีการขายที่เพิ่มขึ ้น ฉะนัน้ ถ้ ามองเป็ นกราฟในไตร
มาสที่ 1 จะเป็ น กราฟขาขึ น้ ในแง่ป ริ ม าณเหล็ก ที่ ข าย สํ า หรั บ ไตรมาสที่ 2 และ 3
ปั จจุบนั เหล็กต่างประเทศถ้ ามีการนําเข้ าก็จะส่งมอบกันในไตรมาสที่ 2 บริ ษัทมองว่า
ความต้ องการใช้ เหล็กในประเทศยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องจนถึงสิ ้นไตรมาสที่ 2
คุณเพชรรัตน์ ตังดํ
้ ารงตระกูล
ข้ อ ซักถาม: จากที่ มีข่าวใน นสพ. ทัน หุ้น เมื่ อ วัน ที่ 21 มี น าคม 2559 ระบุว่า บริ ษั ท จะ
้ าหมาย
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ ม เตรี ยมทําธุรกิจใหม่เพิ่มเติม พอจะบอกได้ หรื อไม่ว่าเป็ นธุรกิจอะไรบ้ าง และตังเป้
ไว้ อย่างไรบ้ าง
ผู้ลงทุนไทย
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี ้แจง: ขอเรี ยนชี ้แจงว่าใน นสพ.ทันหุ้น ที่ออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพิ่งรับทราบ
ประธานกรรมการบริ หาร
ข้ อมูลจากผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่ นี ้ บริ ษัทยังมีความมุ่งมัน่ กับธุรกิจพลังงานทดแทน ขณะนี ้บร
ยังไม่มีการนําเสนอคณะกรรมบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจใหม่
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง
ข้ อซักถาม:
1. ประมาณกลางปี ที่แล้ วมีสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนที่ญี่ปนเฟส
ุ่
2 เป็ นจํานวน 15 เม
กะวัตต์ ซึ่งในขณะนัน้ มี โครงการย่อยๆ อยู่หลายโครงการรวมกันเป็ น 15 เมกะวัตต์
และตอนขณะนี ้มี COD โครงการ Hamada1 มาแล้ วจํานวน 11 เมกะวัตต์ อยากทราบ
ว่าโครงการอื่นที่อยูใ่ นสารสนเทศสถานะเป็ นอย่างไร และจะดําเนินการต่อหรื อไม่
2. โครงการโซลาร์ รูฟท็อปในประเทศไทย จากการติดตามข้ อมูลผ่าน website ของ กฟน.
และ กกพ. มีชื่อของบริษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด “CI” ประมาณ 17 เมกะวัตน์
แต่ที่มีการรายงานประมาณ 7 เมกะวัตต์ อยากทราบสถานะอีก 10 เมกะวัตต์ที่เหลือ
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี ้แจง:ประธานกรรมการบริ หาร
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนที่ญี่ปุ่นเฟส 2 จํานวน 15 เมกะวัตต์ บริ ษัทได้ พิจารณา
แล้ วว่าโครงการเล็กๆ มีความพร้ อมที่ช้ากว่าโครงการ Hamada1 รวมทัง้ ได้ คํานึงว่างบ
ลงทุนอยู่ในกรอบวงเงินตามที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิไว้ แล้ ว จึงสลับโครงการที่มี
ความพร้ อมมากกว่ า เพื่ อ ประโยชน์ กับ บริ ษั ท และสามารถ COD ได้ เร็ ว กว่ า ส่ ว น
โครงการอื่นที่อยู่ในสารสนเทศปั จจุบนั ก็ยงั อยู่ในระหว่างพัฒนาซึ่งหากมีความพร้ อมที่
จะสามารถ COD ได้ ในเร็ ววันก็จะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อขออนุมัติลงทุน
ต่อไป
2. โครงการโซลาร์ รูฟท็อป จริ งแล้ วบริ ษัทได้ รับการอนุมตั ิจํานวน 17 เมกะวัตต์ สาเหตุที่
สร้ างเพียงแค่จํานวน 7 เมกะวัตต์ เนื่องจาก กฟภ. ได้ มีการพัฒนาระบบความต้ องการ
เอกสารหลายครั ง้ เพื่ อ พัฒ นาไปสู่สิ่ ง ที่ ดี ก ว่า และบริ ษั ท ได้ รับ เอกสารครบถ้ ว นใน
ช่วงเวลาที่ ค่อนข้ างจํากัด รวมทัง้ กฎระเบี ยบในช่วงนัน้ ต้ องสร้ างให้ เสร็ จและ COD
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ภายในเดือนธัน วาคม 2558 ซึ่งหากสร้ างไม่เสร็ จและ COD ไม่ได้ หรื อสร้ างไม่เสร็ จ
ระหว่างทางก็จะเกิ ดความเสียหาย บริ ษั ท ได้ คํานึงถึงเหตุผลนี จ้ ึงได้ คํานวณเฉพาะ
ปริ มาณเมกะวัตต์ที่มนั่ ใจว่าสามารถสร้ างเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 และ COD
ได้ ภายในเดือนธันวาคม 2558 ส่วนอีกประมาณ 10 เมกะวัตต์ ทางภาครัฐมีการขยาย
เวลามาเป็ นสิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2559 บริ ษัทอยู่ในระหว่างพูดคุยกับผู้รับเหมาก่อสร้ าง
ว่ามีความเป็ นไปได้ มากน้ อยแค่ไหนที่จะสามารถก่อสร้ างและ COD ได้ ภายในเดือน
มิถนุ ายน 2559 ตามเกณฑ์
เมื่อไม่มีคําถาม การเสนอความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ ว ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นว่า ได้ พิจารณาวาระการประชุมทังหมดตามที
้
่กําหนดเสร็ จสิ ้นแล้ ว และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่ วม
ประชุ ม และแจ้ งจํ า นวนผู้ถื อ หุ้ นและผู้รั บ มอบฉั น ทะที่ ม าประชุ ม รวมจํ า นวนทัง้ สิ น้ 147 ราย ถื อ หุ้ นรวมกัน เท่ า กับ จํ า นวน
623,263,994 หุ้น หรื อร้ อยละ 77.9080 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
และปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ปิ ดประชุม เวลา 16.10 น.
ลงชื่อ...............................................
( ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ )
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ...............................................
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )
ประธานกรรมการบริหาร
นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

40

