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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

ของ 

บริษัท เชาว์ สตีล อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ 
สขุมุวิท เทอมินลั 21 เลขท่ี 2,88 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น.  
 ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 49 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 545,019,249 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมาจ านวน 25 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 32,256,830 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและที่มอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จ านวน 74 ราย 
รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 577,276,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.1595 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่เกินกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และได้กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม 
ดงันี ้
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คน (จากจ านวน 10 คน) 
1.  ดร.ปรัชญา  เป่ียมสมบรูณ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อยูถ่นอม กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

3.  รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4.  นายกณวรรธน์  อรัญ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5.  นายนพปฎล เจสนั จิรสนัต์ิ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
6.  นายมาร์ค ดี. เรมีจาน  กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
7.  นายสงวนเกียรต ิ ลิ่วมโนมนต์  กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
8.  นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

   กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

9.  นางศรุตา ชิน  กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการ 
10.  นางสาวค ูเมน ไว  กรรมการ กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายศภุชยั ยิม้สวุรรณ  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบริหาร 
2.  นางสาวณฐันนัท์ อยูย่ิ่ง  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
3.  นายจิรย ุสายแสงทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
4. นางสาวศิริรัตน์ คงเพง็  เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการ 

 5.    ผู้แทนจากบริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั  
นายบญัชา เดชอดุม  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

6. ผู้แทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั  
นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชี 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า นายบญัชา เดชอุดม จากบริษัท นักกฎหมาย
กรุงเทพ จ ากดั ท าหน้าท่ีดแูลให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนให้เป็น
ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดีเพ่ือให้เป็นตามหลกัเกณฑ์การจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และอธิบายหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่
และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง  

2. การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 
3. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอย่างหนึ่ง คือ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรือ งดออกเสียง 

โดยไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian)  
4. การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ บริษัทฯ จะสอบถามท่ีประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
เก็บบัตรลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค๊ด (Barcode) ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท า เคร่ืองหมายยืนยันการ
ลงคะแนนและจะขอให้ทา่นคืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเหน็ด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

5. ส าหรับวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเพื่อเป็นการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัโครงการประเมินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี ดงันัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทกุท่าน ทัง้ท่ี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนัน้ บริษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพ่ือน ามาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ และในขณะท่ีนับคะแนนจะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทัง้หมดของวาระนีใ้นห้องประชมุเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลกัฐานด้วย ส าหรับท่านท่ีได้ส่งบตัรลงคะแนนหน้าห้อง
ก่อนเร่ิมประชมุจะไมต้่องลงคะแนนซ า้ 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  

7. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม
ประชมุในวาระนัน้ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วย  

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชมุทราบภายหลงัจากเสร็จสิน้
การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุม
ด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที  

9. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีจ้ะเรียงตามล าดบัของระเบียบวาระการประชมุตามท่ีแสดงอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ
หุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้อง
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กับวาระนัน้ๆ โดยตรง และหากผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนท่ีไม่อยู่ในวาระการประชุมสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ในวาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

 

ทัง้นี ้ในการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นกรุณายกมือ และเม่ือประธานฯ อนญุาตแล้ว ให้
แจ้งช่ือ-นามสกลุ รวมทัง้สถานะวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ  

 

ประธานฯ เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 
21 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้สง่ให้กระทรวงพาณิชย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ ได้น าส่งรายงานการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าพร้อมหนงัสือนดัประชมุ และได้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ แล้ว  
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้ถกูต้อง 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  
 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 
 

มตทิี่ประชุม  ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติด้วยคะแนนเอกฉันฑ์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย 577,520,692 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2560 และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร กลา่วรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ดงันี ้ 
 

ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ  
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จ านวน 3,676 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 40 และก าไรสทุธิ 
307 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 730 ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเหล็กจ านวน 2,265 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 54
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แบ่งเป็นการขายในประเทศร้อยละ 72 และส่งออกต่างประเทศร้อยละ 28 และ
รายได้จากธุรกิจพลงังานจ านวน 1,411 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23 โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
รวม 43.4 เมกะวตัต์ เป็นโครงการในประเทศขนาด 6.64 เมกะวตัต์ และโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่ นรวม 36.8 เมกะวตัต์  
 

ฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย์หมนุเวียน 2,928 23 4,332 33 (1,404) (32) 
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สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 9,638 77 8,900 67 738 8 
สินทรัพย์รวม 12,566 100 13,232 100 (666) (5) 
หนีส้ินหมนุเวียน 4,799 38 6,935 52 (2,136) (31) 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 6,241 50 4,945 37 1,296 26 
หนีส้ินรวม 11,040 88 11,880 90 (840) (7) 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,526 12 1,352 10 174 13 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 12,566 100 13,232 100 (666) (5) 

   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 12,566 ล้านบาท ลดลงจากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559
จ านวน 666 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค า้ประกัน ต้นทุนพัฒนาโครงการ 
ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ่ื้นลดลง 

 

หนีส้ินรวม 11,040 ล้านบาท ลดลงจากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 840 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เกิดจากการ
ช าระคืนเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงิน 

 

ส่วนของเจ้าของรวมจ านวน 1,526 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 174 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เกิดจากผลประกอบท่ีมีก าไร
สทุธิเพิ่มขึน้ของกลุม่บริษัทฯ  

 

 อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั  
ปี 2560 ปี 2559 

อตัราก าไรสทุธิ 8.36% 1.40% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 21.35% 2.76% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.55% 1.73% 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 7.24 เทา่ 8.79 เทา่ 

 

บริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 8.36 เน่ืองจากผลประกอบการจากธุรกิจพลังงานได้มีโครงการท่ี
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้ บริษัทฯมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 21.35 และ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 5.55 จากท่ีบริษัทฯมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีสงูขึน้ ส าหรับ
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของเจ้าของเทา่กบั 7.24 เท่า ลดลงจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 8.79 เท่า การลดลงดงักลา่วเกิดจาก
บริษัทฯ การช าระคืนเงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ และผลประกอบการท่ีมีก าไรสทุธิ 

 

 ผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการยัง่ยืนของบริษัทฯ 
1. ด้านสงัคมภายใน บริษัทฯให้ความส าคญักบัการดแูลพนกังาน เพราะพนกังานเป็นทรัพยากรและปัจจยัหลกัท่ี
ส าคญัในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานต่างๆ ให้สามารถบรรลเุปา้หมาย ดงันัน้ บริษัทฯจึงให้ความส าคญักบัการ
พฒันาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี  ้เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
ช านาญ ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการท างานอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้บุคลากรมีศกัยภาพเติบโตไป
พร้อมกับองค์กร เสริมสร้างทศันคติท่ีดี ดแูลสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ สขุอนามยั และสถานท่ีท างานท่ีมี
ปลอดภัย เพ่ือสร้างความผูกพันท่ีมีต่อองค์กร อาทิ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพนักงานในระดับ
มธัยมศึกษาถึงระดบัปริญญาโท เพ่ือพฒันาความรู้ให้พนกังานได้สามารถน าไปสร้างความก้าวหน้าในชีวิต ไม่
เพียงแต่พนักงานของบริษัทฯท่ีให้การดูแลและใส่ใจ บริษัทฯยงัตัง้ใจเผ่ือแผ่ความสขุให้ไปถึงยงัลกูหลานของ
พนกังานผ่านโครงการนีเ้ช่นกนั ตัง้แต่ปี 2558 มีผู้ ท่ีได้รับทนุการศึกษาแล้วกว่า 40 ทนุ โครงการมอบรางวลัแก่
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พนักงานท่ีมีอายุงานเม่ือท างานครบ 5 ปี และ 10 ปี โครงการอวยพรวันเกิดประจ าเดือนเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลงัใจพนกังาน เพ่ือให้พนกังานรู้สกึผ่อนคลายจากการท างาน เป็นต้น  

2. สงัคมภายนอก บริษัทฯด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมภายใต้แนวคิดเป็นโรงงานท่ีสะอาดของสงัคม
รอบข้างและชุมชน บริษัทฯได้มุ่งเน้นการด าเนินงานสร้างความสมัพันธ์กับชุมชนของบริษัทรอบโรงงานและ
พฒันาการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนภายในพืน้ท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร โรงงานกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อีกทัง้มี
คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือพฒันาสู่ความยัง่ยืน ส าหรับงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ี
บริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองคือสนบัสนนุการศึกษาเยาวชนเพ่ือสร้างให้เกิดพลเมืองท่ีดีของชาติ โดย
บริษัทฯ ได้ด าเนินการสนบัสนนุทัง้ระดบัชมุชนและระดบัสงัคม ตวัอยา่งเช่น  

- โครงการก้อนอิฐสานฝันแบ่งปันโอกาส เป็นโครงการท่ีร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับชมรม To Be Number One 
โรงเรียนวดัโคกอดุม และกลุม่ชาวบ้านหมู่ท่ี 7 บ้านคลองอดุม อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ คิดค้นการน าทรายจาก
เบ้าหลอมซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเพ่ือประดิษฐ์ก้อนอิฐตัวหนอนส าหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไป เช่น 
คอนกรีตเสาอาคาร ถนน สะพาน อิฐบล็อก เป็นต้น  ซึ่งโครงการดงักล่าวส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวลัชนะการ
ประกวดในสาขา Investment in people น าของเสียจากการผลิตมาวิจยัต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างการ
เรียนรู้และรายได้ให้กบัคนในชมุชนจากองค์กร “Enterprise Asia” ในการคดัเลือกและมอบรางวลัเพ่ือให้เกียรติ
แก่ผู้ประกอบการท่ีมีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กร
อยา่งยัง่ยืน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  บริษัทฯจัดโครงการตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพ่ือสนับสนุน
ทนุการศึกษา อปุกรณ์การศึกษาท่ีจ าเป็น สนบัสนนุสื่อการสอน สนบัสนนุกิจกรรมในสถานศึกษา ฟืน้ฟูอาคาร
เรียน อีกทัง้ช่วยสง่เสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และให้โอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชนท่ีอยู่โดยรอบ
พืน้ท่ีโรงงาน 

- โครงการเชาว์ส่งเสริมอาชีพชุมชน บริษัทฯ จดัโครงการเพ่ือส่งเสริมอาชีพชุมชนมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2556
เป็นต้นมา บริษัทฯ ร่วมมือกบัศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จงัหวดันครราชสีมา อบรมเชิงปฎิบตัิการ
เพราะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีระยะเก็บเก่ียวไม่นาน เพ่ือสร้างอาชีพแล้วกว่า 100 หลงัคาเรือน เช่น เพาะปลูก
ต้นหอม ปลกูผกัปลอดสารพิษ ก้อนเชือ้เห็ด โรงเรียนเปิดดอกเห็ด เห็ดแปรรูป ข้าวไรซ์เบอร่ีออร์แกนิคบรรจุถุง 
เป็นต้น 

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ บริษัทฯได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสมัพันธ์และสวสัดิการ
แรงงานประจ าปี 2560 ระดบัประเทศ จากกระทรวงแรงงาน ในงาน Thailand Labor Management Excellence 
Award 2017 ท่ีจดัขึน้เพ่ือมอบรางวลัให้กบัสถานประกอบกิจการท่ีสามารถบริหารจดัการด้านแรงงานได้อย่างยอด
เย่ียม เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่สถานประกอบกิจการอ่ืนๆ เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 

 

ผลการด าเนินงานด้านการตอ่ต้านทจุริต ตามท่ีบริษัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทจุริต” ของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยการต่อต้านการทจุริตเพ่ือเป็นมาตรฐาน
ร่วมด้านจริยธรรมของภาคธุรกิจในการป้องกนัและต่อต้านการทจุริต บริษัทฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นหนึ่งในสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯจงึได้ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิตามท่ีโครงการ 
CAC ก าหนดเพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนัและสง่เสริมการต่อต้านการทจุริต ตลอดจนการสร้างความเช่ือมัน่
ให้กับผู้ มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯจะด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้จดัท าประกาศบริษัทฯ เร่ือง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ลงนามโดยประธานกรรมการ
บริษัท เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 ซึ่งได้ก าหนดนิยาม หน้าท่ี ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบตัิ รวมถึงบทลงโทษ 
และได้ประกาศใช้ทั่วทัง้องค์กร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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นอกจากนี ้ยงัส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ประกาศบริษัทใน
เร่ืองนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นและแนวทางปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องให้กับผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกให้
ทราบโดยทัว่ไปผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  

 

ปี 2560 บริษัทฯได้จดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บคุลากรของบริษัทเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิ
ตามนโยบาย ความคาดหวงัของบริษัท และบทลงโทษ ซึง่ได้บรรจเุป็นเนือ้หาการอบรมหวัข้อก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
และการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในหลกัสตูรการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ทัง้นี ้บริษัทฯยงัคงมีความมุ่งมัน่ในการร่วม
ต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯได้ด าเนินการเตรียมกระบวนการภายในเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและเตรียมย่ืนเอกสาร
ตา่งๆ ประกอบการพิจารณาขอรับรองในโครงการ CAC อีกครัง้ภายในปีนี ้ ทัง้นี ้หากสถานะการรับรองสมาชิกแนว
ร่วมมีความสมบรูณ์เม่ือใดจะเรียนแจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี:้-  

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
นายธนพล หวงัธีระประเสริฐ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 

ข้อสังเกต ในไตรมาสท่ี 4 บริษัทฯ มีก าไรประมาณ 150 ล้านบาท แต่จะมี
รายการพิเศษ คือ รายได้จากค่าปรับประมาณ 200 ล้านบาท มีก าไรจากการ
ขายโรงไฟฟ้าประมาณ 170 ล้าน ถ้าดูบริษัทแม่ท่ีท าเหล็กจะมีขาดทุนในไตร
มาส 4 ประมาณ 30 ล้านบาท หากตดัรายการพิเศษออกไปและตดัขาดทนุของ
บริษัทแม่ จะเห็นว่าบริษัทลกูมีการขาดทุนในไตรมาสท่ี 4 ประมาณ 190 ล้าน
บาท และรายได้ของไตรมาสที่ 4 เฉพาะบริษัทลกูจะเหลือประมาณ 71 ล้านบาท 
จงึขอสอบถาม ดงันี ้ 
1. รายได้ไตรมาสท่ี 4 ของบริษัทลกูท่ีลดลงมาค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกบังวด 9  
เดือน เกิดจากอะไร   

2. Gross Margin (อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น) ของบริษัทลกูอยู่ท่ีประมาณ 10% จึง
ขอสอบถามว่าท าไม Gross Margin ของบริษัทลกูในไตรมาสท่ี 4 จึงค่อนข้าง
ต ่า 

 

ชีแ้จง :   
1. โดยหลกัธุรกิจพลงังานในช่วงไตรมาสท่ี 4 จะเป็นฤดหูนาวท่ีเร่ิมมีหิมะ รายได้
จากการจ าหน่ายไฟจะลดลงตามสภาพอากาศ จึงขอแนะน านกัลงทนุในการดู
ผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจพลงังานให้มองเป็นภาพถัว่เฉลี่ยทัง้ 4 ไตรมาส 
เพราะจะมีผลของฤดกูาลเข้ามาเก่ียวข้อง  

2. ทกุโครงการท่ีบริษัทเข้าไปลงทนุมีก าไรทกุโครงการ มีทัง้ก าไรขัน้ต้นและก าไร
สทุธิทกุโครงการ เพียงแต่ในไตรมาสท่ี 4 จะมีก าไรน้อยลงมาหากเทียบกบัช่วง
ฤดูหนาวท่ีมีหิมะตกกับไตรมาสอ่ืนๆ ฉะนัน้ หากถอดรายได้พิเศษ 200 ล้าน
บาทออกจะมีการขาดทนุหรือไม่ ขอชีแ้จงว่า 200 ล้านบาท ไม่ได้เป็นรายได้ท่ี
เข้ามาแบบไม่มีต้นทนุ มีค่าใช้จ่ายการบริหารจดัการเร่ืองอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม 
ถ้าถอดรายได้พิเศษออกบริษัทฯ ก็ยงัมีผลก าไร  

นายกฤตธน จงธนเศรษฐกลุ 
ผู้ ถือหุ้น 
 

สอบถาม :  
1. งบเฉพาะกิจการธุรกิจเหลก็มีรายรับเพิ่มขึน้แตท่ าไมยงัขาดทนุ  
2. ดอกเบีย้รับลดลงแตด่อกบีย้จ่ายกลบัลดลงไมเ่ยอะเพราะเหตใุด 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร  

 

ชีแ้จง :  
1. งบเฉพาะกิจการธุรกิจเหล็กปีท่ีผ่านมามีผลขาดทุนซึ่งเป็นไปตามภาวะ
อุตสาหกรรมเหล็ก แม้ปริมาณการผลิตและยอดขายสู่ตลาดมากขึน้แต่ยัง
ขาดทนุสทุธิอยู ่ 

2. ต้นทนุทางการเงิน เกิดจากบริษัทฯได้รับเงินกู้ คืนจากบริษัทลกูในจ านวนมาก
ขึน้ ท าให้รายได้รับจากดอกเบีย้รับลดลง ในขณะเดียวกนั ในช่วงต้นปี 2560 
ท่ีมีข่าวออกไปในเชิงเข้าใจผิดว่าบริษัทมีปัญหาสภาพคล่องเร่ืองตัว๋แลกเงิน 
(BE) ท าให้ ต้นทุนทางการเงินของบริษัทถูกป รับสูงขึ น้  เป็นผลให้ผล
ประกอบการของบริษัทมีภาระต้นทนุทางการเงินดอกเบีย้จ่ายในอตัราท่ีสงูขึน้  

น.ส.จิราภรณ์ อรมภทัรศิลป์ 
อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น   
 
 
 
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร  

สอบถาม : นอกจากรายได้อ่ืนท่ีเป็นรายได้พิเศษ มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
129 ล้านบาท ปีท่ีแล้วมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 12 ล้านบาท ท าให้มี
บริษัทมีก าไร ฉะนัน้ หากถอดรายการพิเศษและก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนออก
ผลการด าเนินงานจริงๆ มีก าไรไมม่าก กรุณาชีแ้จง 
 
ชีแ้จง : อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกับผลประกอบของบริษัท เน่ืองจากธุรกิจของ
บริษัทอยู่ตา่งประเทศ รายได้ของบริษัทเป็นสกลุเงินต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีถกูต้อง ต้องจดัท าผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนทกุสิน้งวด 
บางไตรมาสมีผลขาดทุน บางไตรมาสมีผลก าไร แต่ในปี 2560 มีการปรับปรุง
อตัราแลกเปลี่ยนตามาตรฐานบญัชีทกุสิน้งวด จงึมีผลจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็น
ก าไร ซึง่หากถอดรายได้พิเศษทัง้สองออก บริษัทฯ ยงัมัน่ใจวา่มีก าไร 

 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2560 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2560 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า งบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2560 ท่ีบริษัทฯได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว และมอบหมายให้
ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ชีแ้จงเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีบริษัทฯได้จดัส่ง
รายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ ทัง้นี ้ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับ
รายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีหรือในรูปแบบเลม่ได้ใหมท่ี่บริเวณหน้าห้อง 

 

 ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,565.45 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 
5.31 มีหนีส้ินรวม 11,039.70 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 7.61 รายได้จากการขายและให้บริการ
จ านวน 3,676.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 28.73 รายได้รวม 4,222.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
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2559 ร้อยละ 35.08 ก าไรสทุธิจ านวน 256.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559  ร้อยละ 87.30 ทัง้นี ้รายละเอียดได้
ปรากฎตามงบการเงินซึง่ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 แล้ว 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี:้-  

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเหน็ 
นายกฤตธน จงธนเศรษฐกลุ 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร  

สอบถาม :  
1. บริษัทฯ ต้องขายเหลก็ท่ีตนั งบการเงินบริษัทจงึจะไมข่าดทนุ  
2. จากการท่ีบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญากับ Tata แล้ว 100,000 ตัน ยืนยัน

การสัง่ซือ้แล้ว 20,000 ตนั คาดวา่ปีนีย้อดขายจริงจะเป็นก่ีตนั  
3. จากดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลง ปีนีห้นีส้ินสว่นของบริษัทฯ จะลดลงหรือไม ่
4. หนีส้ิน 11,000 ล้านบาท หนีส้ินเป็นสกลุเงินตา่งประเทศเทา่ไหร่  
 

ชีแ้จง :  
1.บริษัทฯ มีโรงงานส าหรับการผลิตเหลก็ 2 โรงงาน ในช่วงประมาณ 2-3 
ท่ีผ่านมา บริษัทฯได้เปิดผลิตเพียงโรงงานเดียว ในปี 2561 เร่ิมกลบัมา
ผลิตโรงงานท่ีหยุดไปก่อนหน้านี ้ประกอบจากการรับค าสั่งซือ้จาก 
Tata ไว้ท าให้ปีนีบ้ริษัทฯจะมีผลประกอบการเก่ียวกับธุรกิจเหล็กใน
ทิศทางท่ีดีขึน้ ส าหรับปริมาณจดุคุ้มทนุ (break even point) บนภาวะ
ผลต่างระหว่างราคาขายกับราคาเศษเหล็ก (metal space) ในระยะ
คงท่ีจะอยู่ท่ีประมาณ 150,000 ตนั หากราคามีการแกว่งขึน้ลงตามส
ถาวะ เช่น ราคาน า้มันท่ีมีการขึน้ลง บางจังหวะท าให้ break event 
point ผนัแปรตามด้วย  

2.ส าหรับแผนการผลิตและจ าหน่ายของปี 2561 อยู่ท่ีประมาณ 270,000 
ตัน โดยมี 100,000 ตันเป็นการส่งออกท่ีได้มีการเซ็นกับ Tata ไว้  
สัดส่วนส่งออกประมาณ 40% และขายในประเทศประมาณ 60%
ธุรกิจเหลก็จะคล้ายกบัธุรกิจน า้มนัท่ีราคาผนัแปรตามภาวะตลาด หาก
ไมมี่ปัจจยัท่ีท าให้ราคาขึน้ลงแรง ปีนีผ้ลประกอบการน่าจะเป็นบวก  

3.เฉพาะส่วนของบริษัทหนีส้ินลดลงแต่อัตราดอกเบีย้ในตลาดปรับตัว
สงูขึน้   

4.ปัจจบุนับริษัทฯมีหนีส้ินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศประมาณ 7,200 
ล้านบาท ซึง่อาจมีการคาดเคลื่อนเลก็น้อย และอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืม
สกลุต่างประเทศมีตัง้แต ่1-3%  

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม  
 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิี่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันฑ์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย 577,886,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
  ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
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 งดออกเสียง 0 เสียง  
 บตัรเสีย 0 เสียง  

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุน
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นเงินจ านวน 102,359,752 บาท ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากดัมาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรสะสมเทา่นัน้และห้ามจ่ายเงินปันผลใน
กรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงพิจารณางดการจดัสรรก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 จงึขอเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติั 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  
 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิี่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันฑ์ อนุมัติงดจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมยและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เหน็ด้วย 577,887,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 
 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 งดออกเสียง 0 เสียง  
 บตัรเสีย 0 เสียง  
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ี
ประชมุถึงการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี  

 

 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า เพ่ือให้เป็นตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ.43 ซึง่
ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทประจ าทกุปี นอกจากนี ้ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีหากผู้สอบบัญชี
รายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกนั และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายเดิมท าหน้าท่ีครบ 5 รอบบญัชีติดต่อกนั บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิม
ได้เม่ือพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดต่อกนั  

 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทโดยเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรแต่งตัง้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 
จ ากัด และบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนและหลกัการเดียวกันกับปี 2560 และขอ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 รายช่ือดงันี ้ 
1.  นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4334   
      บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

     (เคยเป็นลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ระหวา่งปี 2551-2555 รวม 5 ปี)  
2. นายจมุพฎ ไพรรัตนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7645 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

     บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
   (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย)  
3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 
     บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
  (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย)  
4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5599 
     บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
  (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย)  
 

 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

 

 บริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีซึง่ได้รับการเสนอช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีผลประโยชน์
ใดๆ ในบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท ซึ่งอาจกระทบต่อความ บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี:้-  

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเหน็ 
น.ส.จิราภรณ์ อรมภทัรศิลป์ 
อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น   
 
 
 
 
 
 

รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

สอบถาม : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั กบับริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ 
อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด มีลักษณะความเก่ียวพันกันท่ีเป็นบริษัทใน
เครือเดียวกนัหรือไม่ มีการท างานร่วมกนัและแบ่งระยะเวลาท างานกัน
อยา่งไร  
 

ชีแ้จง : ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสมัพนัธ์กัน เป็น
ลักษณะการท างานท่ีท างานร่วมกัน ไม่มีปัญหาจากการอยู่คนละ
หน่วยงานเน่ืองจากส านกังานสอบบญัชีมีข้อตกลงร่วมกนั ซึง่มกัเป็นแนว
ปฏิบัติของส านักงานสอบบัญชีท้องถ่ิน ( local firm) ในประเทศไทย
ลกัษณะแบบนี ้ส าหรับการท างานร่วมกันและระยะเวลาท างานกันนัน้
เป็นเร่ืองของบริษัทท่ีจะได้จดัท าแผนมาเสนอ 

 

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม  
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิี่ประชุม ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉนัฑ์ อนมุตัิให้แต่งตัง้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
และบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561และก าหนด
คา่ตอบแทนเป็นเงิน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
เหน็ด้วย 577,891,237 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ก่อนเร่ิมประชุมในวาระนีก้รรมการผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ นายอนาวิล จิร
ธรรมศิริ และนางศรุตา ชิน ได้ขออนญุาตออกจากห้องประชมุ  
 

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

 

 รองศาสตร์จารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21 ก าหนดว่าในการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งในสาม ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจ
ได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้ 

 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในครัง้นีมี้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน ดงันี ้ 
1. นายสงวนเกียรต ิลิ่วมโนมนต์   
2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
3. นางศรุตา ชิน    

 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยได้ประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทัง้ แจ้งผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวนัท่ี 
1 พฤศจิกายน 2560 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดงักลา่ว   
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนว
ทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้
ความเช่ียวชาญ เป็นผู้ ท่ีมีภาวะผู้ น า มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถ
แสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาความหลากหลาย
และองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมีหรือยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีกรรมการบริษัทเสนอจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ นายอนา
วิล จิรธรรมศิริ และนางศรุตา ชิน  เน่ืองจากเป็นว่าเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกบั
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิ
การท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้
เป็นอยา่งดีตลอดมา 
 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วยมีความเห็นว่าคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีคุณสมบตัิเหมาะสมท่ีจะมาบริหารกิจการเพ่ือประโยชน์
ของบริษัทตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

คา่ตอบแทนเสนอให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลท่ีคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอเป็นกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. นายสงวนเกียรต ิลิ่วมโนมนต์  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
3. นางศรุตา ชิน   กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
 

 จากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงการลงคะแนนในวาระนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้
 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนีซ้ึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล จึงให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านสง่บตัร
ลงคะแนนทัง้ในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บบตัร
ลงคะแนนส าหรับผู้ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คน จากผู้ ถือหุ้นพร้อมกนัในคราวเดียว  

 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิี่ประชุม ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิให้เลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีออกจากวาระเป็นกรรมการบริษัท
ตอ่อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
1. นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ (เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่)  

 เหน็ด้วย 577,891,237 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 งดออกเสียง 0 เสียง  
 บตัรเสีย 0 เสียง  
 

2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ (เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่)  
 เหน็ด้วย 577,891,237 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 งดออกเสียง 0 เสียง  
 บตัรเสีย 0 เสียง  

 

3. นางศรุตา ชิน (เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่)  
 เหน็ด้วย 577,891,237 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00 
 งดออกเสียง 0 เสียง  
 บตัรเสีย 0 เสียง  
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอแทนเสนอ โดยมี
รายละเอียดปรากฎในหนงัสือเชิญประชมุท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่
ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยค านึงถึงภาระความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทัง้ แนวปฏิบตัิท่ีบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู่ โดยเสนอ
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ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2561 ซึง่เป็นอตัราคง
เดิมจากปี 2560 ดงันี ้ 
 

1. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน  

ต าแหน่ง  (บาทตอ่เดือน)  
ประธานกรรมการบริษัท 20,000 
กรรมการบริษัท 15,000 
 

1.2 คา่เบีย้ประชมุ  
ต าแหน่ง  (บาทตอ่ครัง้ท่ีประชมุ)  

ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 
กรรมการบริษัท  20,000 

 

2. คา่ตอบแทนกรรมการชดุย่อย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
      คา่เบีย้ประชมุ 

ต าแหน่ง (บาทตอ่ครัง้ท่ีประชมุ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 

 

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
      คา่เบีย้ประชมุ 

ต าแหน่ง (บาทตอ่ครัง้ท่ีประชมุ) 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 

 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
      คา่เบีย้ประชมุ 

ต าแหน่ง  (บาทตอ่ครัง้ท่ีประชมุ) 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 15,000 
กรรมการสรรหาฯ  10,000 

 
 
 

2.4 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
     คา่เบีย้ประชมุ 

ต าแหน่ง  (หน่วย : บาท)  
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 10,000 

 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุ  ส าหรับการจ่ายค่าเบีย้
ประชมุจะจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าประชมุ 
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3. สิทธิประโยชน์อ่ืน  
- การประกนัความรับผิดชอบส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (D&O Insurance) ทนุประกนัภยั 100,000,000 
บาท และการประกันภัยการเดินทาง ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ค่าเบีย้ประกันภัยทัง้ 2 รูปแบบ
ก าหนดให้มีจ านวนวงเงินไมเ่กิน 400,000 บาท  

4.  โบนสั คา่เบีย้ประกนัภยัทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืน 
การจ่ายโบนัส ค่าเบี ย้ประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิ เศษ และค่าตอบแทนอ่ืน มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จดัสรร และเม่ือรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทกุรูปแบบแล้ว ก าหนดให้มี
จ านวนเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท 

  

ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงิน 2,640,000 บาท ซึง่เป็นการจ่ายโดย
ไมเ่กินหลกัเกณฑ์ข้างต้น  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี:้-  

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเหน็ 
น.ส.จิราภรณ์ อรมภทัรศิลป์ 
อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น   
 

รศ. ดร.ณรงค์ อยูถ่นอม 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  

สอบถาม : จ านวนเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และในปี 
2560 จ านวน 2,640,000 บาท รวมคา่ตอบทกุรูปแบบแล้วใช่หรือไม่ 
 

ชีแ้จง : รวมคา่ตอบแทนทกุรูปแบบแล้ว  

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม  
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิี่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ อนมุตัิค่าก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 
2561 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

 เหน็ด้วย 578,001,237 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 บตัรเสีย 0 เสียง  
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จ านวน 

240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน    
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุ 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560    ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป จ านวน 
240,00,000 บาท และมีมติให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป จ านวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดงันี ้

1. จดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) จ านวนไมเ่กิน 160,000,000 หุ้น 
2. จดัรรเพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไมเ่กิน 80,000,000 หุ้น  
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ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทัว่ไปภายในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในปีถดัไป แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการ
เพิ่มทนุและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุภายในก าหนดดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทฯ จงึจ าเป็นต้องยกเลิกมติท่ีประชมุดงักลา่ว 

 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิยกเลิกมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไปและการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปจ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Right Offering)จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 80,000,000 
หุ้นดงักลา่ว 

 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพ่ือรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพ่ือช าระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 
240,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็นจ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือจดัสรรแบบมอบอ านาจทัว่ไป
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนถืออยู่  (Rights Offering)และบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. ดงัตอ่ไปนี ้ 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 1,040,000,000 บาท (หนึง่พนัสี่สิบล้านบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,040,000,000 หุ้น (หนึง่พนัสี่สิบล้านหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น    

 หุ้นสามญั 1,040,000,000 หุ้น (หนึง่พนัสี่สิบล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (   -    ) 
 

โดยรายละเอียดการเพิ่มทนุปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5  
 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญั
จ านวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงัรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึได้มีมติอนมุตัิเร่ืองดงัตอ่ไปนีต้ามท่ีเสนอ 
1. การยกเลิกมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไปและ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวน
ไม่เกิน 240,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 
160,000,000 หุ้น และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 80,000,000 หุ้นดงักลา่ว 
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2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 บาท 
จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนดงัรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
เหน็ด้วย 578,002,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไมเ่หน็ด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
บตัรเสีย 0 เสียง  

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้ น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้ น และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวนไม่เกนิ 80,000,000 หุ้น    
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุ 

 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนของบริษัท อีกจ านวน 
240,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็นจ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระท่ี 8 ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

(1) จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 160,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 
เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว เพ่ือ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคาท่ีเสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใน
ราคาต ่าตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี กจ.72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั
ของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) ท าวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้า(15)วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น และบคุคลดงักลา่วจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะก ากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั พ.ศ.2546 

 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯเพ่ือพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจดงันี ้ 
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- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคล
ก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย  
อตัราสว่นการจองซือ้ วนัและเวลาที่เสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

- เข้าเจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อัน
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

- ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงติดต่อ และย่ืนค าขออนญุาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  
 

เม่ือมีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ โดยวิธีการท่ี (1) และ (2) แล้วทนุช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มขึน้จะมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน
กว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวนหุ้ นไม่เกิน 
240,000,000 หุ้น หากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทนุช าระแล้วใน
ส่วนท่ีเพิ่มขึน้จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็น
จ านวนหุ้นไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นตอ่บคุคลในวงจ ากดั
ตาม (2) ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มขึน้จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันท่ี
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุซึง่เป็นจ านวนหุ้นไมเ่กิน 80,000,000 หุ้น 
 

การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป 
หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไปแล้วแตว่นัใดจะถงึก่อน  
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดงัรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้การท า General Mandate ข้างต้นจะมี
สว่นช่วยท าให้บริษัทมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคลอ่ง และ
โครงสร้างเงินทนุท่ีเหมาะสมของบริษัท 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี:้-  
 

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเหน็ 
นายกฤตธน จงธนเศรษฐกลุ 
ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

สอบถาม : บริษัทฯจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนท่ีจะเพิ่มทนุ มีข้อเสนอว่าหาก
บริษัทจะเพิ่มทุนจริงก็ไม่ต้องน าบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์  
 

ชีแ้จง : บริษัทฯมีความตัง้ใจท่ีจะน าบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์เพ่ือเป็นการขยายฐานทุน และน าฐานทนุใหม่ไปขยายธุรกิจ 
ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการขอมติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
เป็นแผนส ารอง โดยแผนหลักบริษัทพยายามบริหารจัดการการ
ขับเคลื่อนธุรกิจโดยไม่รบกวนผู้ ถือหุ้ น  อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจ
ปัจจุบนัค่อนข้างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องขอมติเพิ่ม
ทนุแบบ General Mandate ไว้เป็นแผนส ารอง  
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ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม  
    

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้ น และบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จ านวนไมเ่กิน 80,000,000 หุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย 578,002,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 งดออกเสียง 100 เสียง  
 บตัรเสีย 0 เสียง  

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการน าบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ    

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น  
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชมุเม่ือ
วนัท่ี 3 เมษายน 2558 และท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ได้มีมติ
อนุมตัิให้บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น าหุ้นของเชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ และ 
 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ของบริษัทมีมติอนุมตัิให้ เชาว์ เอ็น
เนอร์ย่ีเพิ่มทนุจดทะเบียน อีกจ านวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 490,000,000 หุ้น จากทนุ
จดทะเบียนเดิมจ านวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั 1,630,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ และมีมติอนมุตัิให้เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ีจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ จ านวน 490,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ ดงันี ้
(1) หุ้นสามญัใหมจ่ านวน 367,500,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering)  
(2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 122,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ เชาว์ สตีล ตามสดัส่วนการถือหุ้น

ของผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวในเชาว์ สตีล (Pre- Emptive Right) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับ
ประชาชนเป็นครัง้แรกของเชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในเชาว์ เอ็นเนอร์
ย่ี และช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการท่ีสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเชาว์ เอ็น
เนอร์ย่ี ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี เหลือร้อยละ 61.10 ของ
หุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของเชาว์ เอน็เนอร์ย่ี  

 

การเพิ่มทนุของเชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี ดงักล่าว ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเชาว์ เอ็นเนอร์ย่ีลดลง ซึ่งเข้าข่าย
เป็นการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และบริษัทฯได้จัดส่ง
สารสนเทศขัน้ต ่าตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้นี ้เป็นรายการท่ี
สมเหตสุมผลต่อบริษัทฯ โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กบัเชาว์ เอ็นเนอร์ย่ีให้มากขึน้ เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจของเชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี รวมทัง้ เพ่ือให้เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ีสามารถระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี ้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในเชาว์ เอ็นเนอร์ย่ีของบริษัทฯ ให้มากขึน้ จึงเห็นควรเสนอท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิให้บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทน าหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 
เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือ
บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดสดัสว่นการให้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท และ
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นดงักลา่ว (Record Date) เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบั
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุของเชาว์ เอน็เนอร์ย่ีให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมถึงการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของเชาว์ เอน็เนอร์ย่ีให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่วให้ส าเร็จลลุว่ง 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมตัิการน าบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้

  เหน็ด้วย 578,002,237 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
  ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
  งดออกเสียง 0 เสียง  
  บตัรเสีย 0 เสียง  

 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 37 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขตามค าสัง่หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ขอมอบหมายให้ ประธาน
กรรมการบริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ชีแ้จงเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 ให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
มหาชนท่ีมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถเข้าช่ือกนัเป็นหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ และก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นใน
กรณีดงักลา่วนัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึมีมติเห็นชอบให้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีรับการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 37 เดิม
ทัง้หมด และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน   

 

“ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่  (4) เดือนนับแต่วนั
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45)วนันับแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45)วนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

  เหน็ด้วย 578,002,237 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
  บตัรเสีย 0 เสียง  

 

วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
ประธานฯ กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี

ปรากฏในวาระการประชมุ    
 

ช่ือผู้ ถือหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเหน็ 
นายธนพล หวงัธีระประเสริฐ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 

สอบถาม :  
1. บริษัทฯมีต้นทนุการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ท่ีญ่ีปุ่ นประมาณเมกะวตัต์ละ

เทา่ไหร่ 
2. มีบางบริษัทท่ีลงทุนในประเทศญ่ีปุ่ นใช้เทคโนโลยี spider เพ่ือให้

ต้นทนุลดลง บริษัทได้มีการใช้เทคโนโลยีนีด้้วยหรือไม ่ 
3.  ปี 2558-2559 บริษัทฯได้แจ้งความคืบหน้าว่าบริษัทฯมีการพัฒนา

โครงการใดบ้าง พืน้ ท่ีใดบ้าง แต่ในปี 2560 ไม่ได้มีการแจ้งว่า
โครงการไหนจะมีการพัฒนา จึงขอสอบถามว่าขณะนีบ้ริษัทฯมี
โครงการท่ีก าลงัจะพัฒนาหรืออยู่ระหว่างพัฒนาท่ีประเทศญ่ีปุ่ นอีก
หรือไม ่
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ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 

ชีแ้จง :  
1. ต้นทนุการก่อสร้างท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจะไม่เหมือนในประเทศไทยเพราะ
ท่ีดินในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีแนวราบ จะไม่ค่อยมีต้นทนุใน
การปรับหน้าดินหรือเตรียมความพร้อมด้านการก่อสร้าง ในขณะท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ นจะเป็นพืน้ท่ีแนวเขาจะมีต้นทนุตรงนีท่ี้แตกต่างกนัไป จึง
ไม่สามารถระบุตวัเลขได้ แต่กรอบการก่อสร้างอยู่ท่ีประมาณ 80-120 
ล้านบาท ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของแตล่ะโครงการท่ีแตกตา่งกนัไป 

2. เทคโนโลยี spider เป็นเคร่ืองจักรหนักท่ีสามารถเข้าไปก่อสร้างตัว
รากฐานได้บนพืน้ท่ีมีแนวชัน เป็นเทคโนโลยีทั่วไปแถบยุโรปและใน
ประเทศญ่ีปุ่ นได้มีการใช้กันอยู่แล้ว แต่โดยหลกัของประเทศญ่ีปุ่ นจะ
เห็นว่าลักษณะการลงทุนของนักลงทุนประเทศญ่ี ปุ่ น เองจะมี
ความคุ้นเคยกับการจัดหน้าดินให้เรียบก่อนท่ีจะเป็นการก่อสร้าง แต่
โครงการของกลุม่เชาว์ไม่ได้เน้นการก่อสร้างบนพืน้ท่ีเรียบเพราะจะท า
ให้ต้นทุนค่อนข้างสงู บริษัทฯใช้การออกแบบท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ช่วย
ลดต้นทุนในการเตรียมความพร้อมหน้าดินเพ่ือเตรียมการก่อสร้างให้
คุ้มค่ามากท่ีสดุ จากข่าวท่ีบริษัทฯแจ้งผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์
พร้อมรูปภาพจะเห็นได้ว่าโครงการของบริษัทฯไม่ได้ติดตัง้บนพืน้ท่ี
เรียบแตจ่ะติดตัง้ไปตามสภาพตวัท่ีดิน 

3. ในเร็วๆ นีบ้ริษัทฯจะมีการให้ข้อมลูเพิ่มเติมในโครงการท่ีบริษัทฯจะเร่ิม
ก่อสร้าง ส่วนโครงการท่ีบริษัทฯพฒันาทัง้หมดนัน้เน่ืองจากอยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หรือเตรียมตัว 
filing ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการในอนาคตจะไปอยู่ในส่วน filing ท่ีบริษัท
จะย่ืน 

นายกฤตธน จงธนเศรษฐกลุ 
ผู้ ถือหุ้น  
 
 
 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

สอบถาม :  
1. โครงการ Ueda ขนาด 12 เมกะวตัต์ ท่ีอยู่บน website มีความคืบหน้า
อยา่งไร  

2. 100 เมกะวตัต์ จะมีความคืบหน้า COD เม่ือไหร่  
3. filing ประมาณเม่ือไหร่  
 

ชีแ้จง :  
1. โครงการ ueda อยู่ในระหว่างพฒันาได้จ่ายค่าขยายเขตไปเรียบร้อย
แล้ว การขยายเขตตอ่จากนีอี้กประมาณ 2 ปี  

2. ปัจจุบันมีโครงการท่ี COD แล้วประมาณ 70 เมกะวัตต์ ขายออกไป
ประมาณ 4 เมกะวัตต์ คงเหลือประมาณ 66 เมกะวัตต์ ส่วนท่ีขาด
ประมาณ 30 เมกะวตัต์ บริษัทฯได้รับอนมุตัิสินเช่ือจากธนาคารเพ่ือเข้า
ก่อสร้างแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเข้าเซ็นสัญญาเร็วๆ นี  ้เม่ือมีการเซ็น
สญัญาจะมีการแจ้งผ่านระบบตลาดหลกัทรัพย์ให้นกัลงทนุทราบตอ่ไป 

 

   จากช่วงต้นปีท่ีแล้วท่ีมีการออกข่าวเร่ืองตั๋ว BE ท าให้นักลงทุนหลาย
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รายได้รับผลกระทบ จากท่ีผ่านมาบริษัทฯสามารถขอวงเงินกู้ กับ
สถาบนัการเงินได้ค่อนข้างรวดเร็ว แต่เม่ือมีข่าวลกัษณะนัน้ออกไปท า
ให้ต้นทนุการกู้ ยืมของบริษัทสงูขึน้ และสถาบนัการเงินให้ความเข้มข้น
ในการพิจารณาสินเช่ือมากขึน้ จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้าง อย่างไรก็ดี
เร็วๆนีห้ากมีการลงนามสญัญาก็จะมีข่าวออกไปตามล าดบั  

3.การย่ืน filing บริษัทมีความพร้อมแล้ว 100% นอกจากนีเ้ป็นขัน้ตอน
ของการย่ืน filing ตามปกติ  

 

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม  
 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้และขอขอบคณุท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจาก
บริษัทฯผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นท่ีกรุณาเป็นสกัขีพยานในการประชมุ และกลา่วปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา  15.50 น.   
 

อนึ่ง สรุปจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและโดยมอบฉนัทะการประชมุครัง้นีร้วมทัง้สิน้ 88 ราย นบัจ านวน
หุ้นรวมกันได้ทัง้สิน้ 578,002,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2503 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทฯได้ตรวจนับ
คะแนนเสียงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

-ดร.ปรชัญา เป่ียมสมบูรณ์- 
  ลงช่ือ............................................... ประธานในที่ประชมุ 
               (   ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์  ) 
                       ประธานกรรมการ 
 

           -นายอนาวิล จิรธรรมศิริ- 
                   ลงช่ือ...............................................  
               (   นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  ) 
                 ประธานกรรมการบริหาร 


