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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

ของ 

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สขุุมวิท 
เทอมินลั 21 เลขที่ 2,88 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น.  

 ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 41 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 552,181,050 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจ านวน 40 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 106,605,245 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 81 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 658,786,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3483 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ซึ่งเกิน
กว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และได้กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม 
ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทจ านวน 10 คน) 
1.  ดร.ปรัชญา  เป่ียมสมบรูณ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

3.  รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4.  นายกณวรรธน์  อรัญ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5.  นายนพปฎล เจสนั จิรสนัต์ิ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
6.  นายสงวนเกียรติ  ลิว่มโนมนต์  กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7.  นายมาร์ค ดี. เรมีจาน  กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
8.  นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

9.  นางสาวค ูเมน ไว  กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 10.  นางศรุตา ชิน กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดัการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายศภุชยั ยิม้สวุรรณ  กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดัการ  
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ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบริหาร 
2. นายจิรย ุสายแสงทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
3. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง  เลขานกุารบริษัทฯ และเลขานกุารคณะกรรมการ 
4. ผู้แทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั  

 นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชี 
5. ผู้แทนจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย ลิว่มโนมนต์ จ ากดั  

 นายถาลดั สมบติับญุ  ที่ปรึกษากฎหมาย 
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายถาลดั สมบัติบุญ จากบริษัท ส านักงาน
กฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนให้เป็นตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยดแูลตรวจสอบในเร่ืองต่อไปนี ้  

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 
2. องค์ประชมุ 
3. ผู้ที่มีสว่นได้เสยีไม่ได้สทิธิใช้สทิธิออกเสียงในเร่ืองที่ตนมีสว่นได้เสยี 
4. วิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงสอดคล้องตรงกบัข้อบงัคบัของบริษัท/ประธานที่ประชมุแจ้ง 
5. ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากบัตร

ลงคะแนนให้ถกูต้อง 
 

 และอธิบายหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง ดงันี ้
1. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่

และหุ้นที่ได้รับมอบฉนัทะโดยนบัหนึง่หุ้นเท่ากบัหนึง่เสยีง  
2. การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 
3. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก

เสยีง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น เว้นแต่เป็นการออกเสยีงของคสัโตเดียน (custodian)  
4. การลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระนัน้ บริษัทฯ จะสอบถามที่ประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ขอให้

ผู้ ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยนัการลงคะแนน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด (barcode) ส่วนผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท า
เคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกนัทัง้หมดเมื่อ
เสร็จสิน้การประชมุ 

5. ส าหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการ
จดัประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี ดังนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสยีงทกุท่าน ทัง้ที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง จากนัน้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
และในขณะที่นับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทัง้หมดของวาระนีใ้นห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้เป็น
หลกัฐานด้วย ส าหรับท่านที่ได้สง่บตัรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเร่ิมประชมุจะไม่ต้องลงคะแนนซ า้ 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  
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7. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วม
ประชมุในวาระนัน้ๆ และสว่นที่เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลงัจากเสร็จ
สิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะ
ขอให้ที่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที  

9. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีจ้ะพิจารณาเรียงตามล าดับของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ โดยตรง และหากผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่
ในวาระการประชมุสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

10. กรณีดงัต่อไปนี ้จะถือว่าเป็นบตัรเสยี 
(1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง 
(2) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมื่อก ากบั 
(3) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกินกว่าคะแนนเสยีงที่มีอยู่ 

หากผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อก ากับทกุครัง้ บริษัทฯ จะไม่
นบับัตรเสียเป็นฐานเสยีงในการค านวณคะแนนเสยีง ยกเว้นวาระที่ 7 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการค านวณ
คะแนนเสยีง  

 ทัง้นี ้การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนัน้ ขอให้ยกมือขึน้และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งช่ือ-
นามสกุล รวมทัง้ สถานะว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ที่ประชุมตกลงร่วมกันใช้วิธีการ
ลงคะแนนเสยีงข้างต้น  

 

ประธานฯ เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี ้  
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชมุดงักล่าว  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  
 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 
 

มติที่ประชุม  ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 658,786,314 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
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งดออกเสียง 0 เสยีง  
บตัรเสีย 0 เสยีง  

 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
ประธานฯ ได้กล่าวว่า ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้จัดส่ง
ให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ จงึขอน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบ 
 

ขอมอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร สรุปสาระส าคญัให้ที่ประชมุทราบ 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณขายเหล็กแท่งยาว 
จ านวน 187,000 ตัน เพิ่มขึน้ 37,000 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.7 จากปี 2560 โดยมีรายได้จากการจ าหน่ายเหล็ก 
จ านวน 3,077.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 813.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.9 จากปีก่อน โดยยอดขายเติบโตทัง้การ
จ าหน่ายภายในประเทศและการสง่ออกต่างประเทศ 
 

บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ จ านวน 3,117.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 42.9 จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลกัมา
จากราคาวตัถุดิบที่ปรับตวัสงูขึน้ โดยราคาเศษเหล็กส าหรับการผลติปรับตวัสงูขึน้เฉลี่ยร้อยละ 17 มีค่าใช้จ่ายในช่วง
ต้นปีส าหรับการปรับปรุงโรงงานผลิตเฟส 1 ให้กลบัมาท าการผลติได้ตามปกติ จ านวน 18 ล้านบาท มีการตัง้ค่าเผ่ือ
การลดมลูค่าของสนิค้าจ านวน 56.9 ล้านบาท และต้นทนุก าลงัการผลติว่างเปล่า จ านวน 5.0 ล้านบาท  
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวางแผนส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ
พัฒนารูปแบบการจ าหน่ายสินค้าให้กับลกูค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะผนัมารับจ้างผลิตเหล็กแท่งในลกัษณะ OEM โดยลกูค้าจะเป็นผู้จดัหาวตัถุดิบ ฉะนัน้ 
บริษัทฯ จะสามารถลดความเสีย่งด้านราคาวตัถุดิบที่มีการขึน้ลงตามภาวะตลาดได้  
 
ส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทน ในปี 2561 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นอย่างต่อเนื่อง โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้เพิ่มขึน้ จาก 38.3 เมกะวัตต์(DC) ในปี 2560 เป็น 65.8 เมกะ
วัตต์(DC) ในปี 2561 ทัง้นี  ้ในจ านวน 65.8 เมกะวัตต์(DC) ประกอบด้วย ก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศ 
จ านวน 6.6 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 59.2 เมกะวัตต์(DC) ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจพลงังานทดแทนที่ดีขึน้นีส้อดคล้องกับแผนธุรกิจและความต่อเนื่องในการสร้างรายได้จากการ
ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทฯ มีแผนการตลาดที่จะสร้างรายได้จากการขายอุปกรณ์
ที่เก่ียวเนื่องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และมีก าลงัการผลิตรวมทัง้ปี
สทุธิเพิ่มขึน้ 27.5 เมกะวัตต์(DC) อันเนื่องมาจากในระหว่างปีมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่สามารถ
ผลิตและขายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึน้ 4 โครงการ ซึ่งหนึ่งในสีโ่ครงการนัน้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีก าลงัการผลิต
ประมาณ 27.0 เมกะวตัต์(DC) และอีกสามโครงการเป็นโครงการที่มีที่ตัง้โครงการอยู่ในบริเวณเดียวกนัคิดเป็น 4.84 
เมกะวตัต์(DC) ในขณะที่มีการขายโครงการโรงไฟฟ้าออกไป 1 โครงการในไตรมาส 3 ของปี 2561 ท าให้ก าลงัการ
ผลิตลดลง 4.02 เมกะวัตต์(DC) ซึง่การขยายก าลงัการผลติไฟฟ้าและการขายโครงการโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าได้แล้วเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยเป็นการขายให้กับกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศ
ญ่ีปุ่ น  
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ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 โครงการอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ก าลงัการผลติติดตัง้รวม 9.44เมกะวัตต์ และมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 12 โครงการ มีก าลงัการ
ผลติติดตัง้รวม 525.39 เมกะวตัต์  

 

ทางด้านเงินทุน ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการบริหารด้านการเงิน โดยสามารถจดัหาแหล่งเงินกู้ เพื่อ
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ได้หลายโครงการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ส่วนแผนการก่อสร้างมี
ความคืบหน้าและส าเร็จได้ตามแผนงาน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเข้ามาสามารถจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ได้ตามแผนที่วางไว้ 
บริษัทฯ มีการปรับแผนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบนั บริษัทฯ ยังมีการ
จดัหาแห่งเงินกู้ในประเทศและธนาคารในต่างประเทศ 
 

ส าหรับในปี 2561 บริษัทฯ มีเหตกุารณ์ส าคญัทางธุรกิจ ดงันี ้
1. เดือนเมษายน  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwaki ก าลังการผลิตติดตัง้ 26.68 เมกะวัตต์ เปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ มีอตัราการรับซือ้ไฟอยู่ที่ 40 เยน ระยะเวลารับซือ้ไฟฟ้า 20 ปี  
2. เดือนมิถุนายน บริษัทย่อยฯ จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Kyotango ก าลงัการผลิตติดตัง้ 

4.02 เมกะวัตต์(DC) ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่จดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่ น มูลค่าซือ้ขายรวม 
1,540 ล้านเยน หรือประมาณ 456 ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าและสร้างผลก าไรจากการลงทุนซึ่งสอดคล้องกับ
แผนธุรกิจ 

3. เดือนสงิหาคม   
 บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2561 ถงึ 21 สงิหาคม 2564 ซึง่มีสถานะการรับรอง 3 ปี ในส่วนบริษัทฯ ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมย์
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดงัจะเห็นได้จาก
การปฏิบติัตามแนวทางที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี หน้า 84 หวัข้อแนวทางในการปฏิบติังานตามนโยบาย
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสมัพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ าปี 2561 
ระดบัประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   

4. เดือนตุลาคม  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Fukui1, Fukui5, และ Fukui6 ก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 
4.84 เมกะวตัต์ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ มีอตัราการรับซือ้ไฟอยู่ที่ 32 เยน ระยะเวลารับซือ้ไฟฟ้า 20 ปี  

 

จากกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้กลา่วมาข้างต้น ท าให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,309.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี
ก่อนร้อยละ 2.07 มี EBITDA จ านวน 692.85 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิส าหรับปี จ านวน 107.84 ล้านบาท  
 

รายได้ 4,309.74 ล้านบาท ในปี 2561 มาจาก 2 สว่น คือ 
1. รายได้จากการขายและให้บริการ จ านวน 4,063.98 ล้านบาท  
2. รายได้อื่นๆ จ านวน  245.76 ล้านบาท  

 

ผลขาดทนุสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 จ านวน 107.84 ล้านบาท ประกอบด้วยการขาดทุนสทุธิ
ในธุรกิจผลติและจ าหน่ายเหล็กแท่งยาว อยู่ที่ 212.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 109.73 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 51.74 โดยมีสาเหตุหลกัจากมาจากราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนและปรับตัวสงูขึน้ในระยะเวลา
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รวดเร็วเฉลี่ย 17% และในช่วงต้นปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมการเปิดผลิตโรงงานเฟสที่ 1 
ที่ได้หยุดผลิตไปนานประมาณ 3 ปี เพื่อให้กลบัมาผลิตได้ตามปกติ จ านวน 18.0 ล้านบาท ระหว่างปีมีการตัง้ค่า
เผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า จ านวน 56.9 ล้านบาท สาเหตุจากราคาเหล็กโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และ
ต้นทุนก าลงัการผลิตว่างเปล่า จ านวน 5.0 ล้านบาท ในขณะที่ ธุรกิจขนส่งมีก าไรเพิ่มขึน้ จ านวน 2.9 ล้านบาท  
สว่นของธุรกิจพลงังานทดแทนมีก าไรสทุธิ จ านวน 101.4 ล้านบาท มาจากรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้
เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าฯ ที่สามารถผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้มากขึน้และสอดคล้องกบัแผนธุรกิจ
ของกลุม่บริษัท 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้-  

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น  

สอบถาม : 
1. เหตใุดราคารับซ้ือไฟฟ้า (FIT) ประเทศญ่ีปุ่ นแต่ละโครงการราคา

ไม่เท่ากนั  
2. อตัรารับซ้ือไฟฟา้ที ่32 เยนต่อหน่วยไฟ บริษัทฯ ยงัมีก าไรหรือไม่  
3. ความเข้มของแสงในแต่ละพืน้ทีมี่ความแตกต่างกนัหรือไม่  
4. แผงโซลาร์เซลล์ที่มีการวางบนพื้น กรณีน ้าท่วมจะมีปัญหาหรือไม่ 

และปอ้งกนัอย่างไร 
ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
ประธานกรรมการ 
 
 
คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชีแ้จง :  
1. ราคารับซ้ือไฟฟา้มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ขอให้ คณุอนา

วิลให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

ชี้แจงเพ่ิมเติม ราคารับซ้ือไฟฟ้า (FIT) ที่แตกต่างกันเป็นไปตาม
กฎระเบียบของการรับซ้ือไฟฟา้ของการไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น ใน
แต่ละช่วงเวลามีอตัรารับซ้ือไฟแตกต่างกนั ในระยะแรกที่ประเทศ
ญ่ีปุ่ นเปิดนโยบายการรับซ้ือไฟจากพลงังานแสงอาทิตย์ให้อัตราที่
ค่อนข้างสูง คือ 40 เยนต่อหนึ่งหน่วยไฟ เป็นระยะเวลา 20 ปี 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อดึงดูดให้นกัลงทุนทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นและ
ต่างประเทศท าการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
ต่อมาในระยะหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปี รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้
ประกาศอัตรารับซ้ือที่ลดลงมาเป็น 36 เยนต่อหนึ่งหน่วยไฟ 
สาเหตุหลักจากการมีนักลงทุนทั้ งในป ระ เทศ ญ่ี ปุ่ นและ
ต่างประเทศลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มาก
ข้ึน ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการติดตัง้โรงไฟฟา้ฯ หรืองบลงทนุใน
การติดตั้งอุปกรณ์ถูกลงตามภาวะตลาดและเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน ส่งผลให้งบลงทุนการท า
โรงไฟฟ้าฯ ลดลง รัฐบาลญ่ีปุ่ นจึงได้ประกาศอัตราการรับซ้ือ
ไฟฟ้าที่ ถูกลงที่ 32 เยนต่อหนึ่ งหน่วยไฟ ลักษณะคล้ายกับ
ประเทศไทยในช่วงแรกที่มีอัตรารับซ้ือไฟฟ้าฐานบวกกับค่าไฟ
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ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 

ส่วนเพ่ิม (adder) 8 บาท, 6 บาท หลังจากนัน้ได้ยกเลิก adder 
มาเป็นรูปแบบ FiT  

 
2. อัตรารับซ้ือไฟฟ้าที่ลดลง บริษัทฯ มีการค านึงงบลงทุนเมื่อ

เปรียบเทียบกับความคุม้ทนุของแต่ละโครงการทีแ่ตกต่างกนั เช่น 
อตัรารับซ้ือไฟฟ้าที่ถูกลง บริษัทฯ จะมีต้นทนุในการก่อสร้างที่ถูก
ลงเช่นกนัอนัเนือ่งมาจากอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่่างๆ ถูกลง  

 
3. ความเข้มของแสงแต่ละพืน้ที่ในประเทศญ่ีปุ่ นมีความแตกต่างกัน 

ลักษณะคล้ายกับประเทศไทย เช่น โซนตอนเหนือฮอกไกโด 
อากาศหนาวและความเข้มแสงจะอ่อนกว่าโซนตอนใต้ฟกุุโอกะ ที่
มีความเข้มแสงแดดมากกว่า ฉะนั้น การค านวณงบลงทุนแต่ละ
โครงการก็จะน าปัจจยัทีก่ล่าวมาข้างต้นพิจารณา เช่น ต้นทุนการ
ลงทุน อตัรารับซ้ือไฟ ความเข้มของแสงแดด ปริมาณไฟทีค่าดว่า
จะผลิตได้ น ามาค านวณเป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
การลงทนุแต่ละคร้ัง  

 
กล่าวเสริมว่า ในการค านวณความเข้มแสงจะใช้ซอฟต์แวร์ที่มี
มาตรฐานระดบัโลก ทีเ่ก็บข้อมูลสถิติในอดีตมาเพื่อค านวณความ
เข้มของแสงทุกจุดบนพื้นโลก โดยบริษัทฯ ได้ใช้ใบอนุญาต
ซอฟต์แวร์นีเ้ช่นกัน ขณะเดียวกันข้ึนอยู่กบัประวติัฐานข้อมูลด้วย 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยค านวณก่อนการ
ตดัสินใจลงทนุ  
 

4. โซลาร์ฟาร์มที่วางกับพื้นหรือศพัท์เทคนิคเรียกว่า ground solar 
farms ในข้อเท็จจริงไม่ได้วางแนบกับพื้นแต่จะมีรากฐานที่เป็น
อลูมิเนียมหรือเหล็กยกสูงข้ึนจากพื้นประมาณเมตรกว่า แต่ละ
โครงการจะมีการค านวณทางหลกัวิศวกรรมว่าแต่ละพืน้ทีมี่ความ
เสีย่งทางดา้นภัยพิบัติอย่างไร ในประเทศญ่ีปุ่ นมีความเข้มงวดใน
แง่มาตรฐานการก่อสร้าง ก่อนที่บริษัทฯ จะเร่ิมการก่อสร้างได้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลท้องถ่ิน หรือ ใบอนุญาต
ก่อสร้าง ต้องมีการตรวจแบบว่าถูกตามหลักวิศวกรรม ทนแรง
ต้านแรงตามมาตรฐาน เพราะในประเทศญ่ีปุ่ นนอกจากน ้าท่วม
แลว้ยงัมีเร่ืองแผ่นดินไหว เพราะฉะนัน้รายการเหล่านีจ้ะถูกน ามา
ค านวณเข้าไปหมด อีกทัง้ เพื่อตอกย ้าว่าโครงการของบริษัทฯ ได้
มีการค านึกถึงหลักวิศวกรรมครบถ้วนแล้ว  นอกจากนี้ ยังมี
หน่วยงานอื่นตรวจสอบด้วย เช่น เจ้าหนี้ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ 
บริษัทประกันภัยเข้ามาตรวจสอบว่าทรัพย์สินตั้งอยู่ในจุดที่มี
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ความเสีย่งมากหรือน้อยเพียงใด และอยู่ในเกณฑ์ที่รับได ้รวมทัง้ 
ความเสีย่งนัน้ไดถู้กแก้ไขอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรมแลว้ 

 

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตามที่ปรากฎในหมวดงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนมุัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุติั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบรูปเลม่ได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม 
 

ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส าคัญงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ดงันี ้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 13,203.65 ล้านบาท มีหนีส้ินรวม 11,755.07 
ล้านบาท มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,448.58 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน 77.17 ล้านบาท จากผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสทุธิส าหรับปี 107.84 ล้านบาท และผลต่างแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น 
จ านวน 30 ล้านบาท  

 

ในส่วนของผลการด าเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ จ านวน 4,063.98 ล้าน
บาท มีขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 122.15 ล้านบาท คิดเป็นขาดทนุต่อหุ้น 0.15 บาท  

 

ส าหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดที่ใช้ไปในการด าเนินงานทัง้สิน้ 142.10 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
การลงทนุ 795.0 ล้านบาท และเงินสดได้มาจากการจดัหาเงิน 1,093.10 ล้านบาท  

 

งบการเงินดงักล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั แล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติังบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้-  

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น 

สอบถามว่า : ภาระหนี้สินพนกังานหลงัเกษียณยงัไม่มีการระบุตวัเลข
ในงบการเงินปี 2561 ว่ามีผลกระทบเท่าไหร่ กรณีปรับจากกฎหมาย 
300 วนั เป็น 400 วนั  

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปาน
มะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ชี้แจงว่า : ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานมีการประเมิน
โดยให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยค านวณ ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับปี 
2561 โดยจะเร่ิมบนัทึกในปี 2562 
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ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

  เห็นด้วย 659,051,914 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
  ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 งดออกเสียง 0 เสยีง  
 บตัรเสีย 0 เสยีง  

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุ 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงินปัน
ผลในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จากงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิเป็นจ านวน 212,092,995 บาท  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 659,051,914 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        100.00 
 ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 งดออกเสียง 0 เสยีง  
 บตัรเสีย 0 เสยีง  
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชมุถึง
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562  

 

 รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายชื่อต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

1.) คณุศภุชยั ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930  

2.) คณุณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5730  

3.) คณุกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5874 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ข้างต้น เป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทหลาย
แห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทัง้ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 
 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดัวกล่าวแต่อย่างใด ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เช่นเดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 

พร้อมกันนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีประจ าปี 
จ านวน 1,200,000 บาท และ ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จ านวน 480,000 บาท  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้-  

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น 

สอบถามว่า : ข้อมูลจากหนงัสือเชิญประชุมหน้า 5 ระบุค่าสอบบัญชี
ส าหรับปี 2561 กับปี 2562 มีความแตกต่างกนัจ านวน 600,000 บาท 
ขอทราบเหตผุลว่าท าไมมีความแตกต่างกนั 

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปาน
มะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ชี้แจงว่า : ค่าสอบบัญ ชีบัญ ชีในปี 2561 เป็นค่าสอบบัญชีของ
ส านักงานตรวจสอบบัญชีเดิม แต่ในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลง
ส านกังานตรวจสอบบัญชีแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และเนือ่งจากบริษัท 
มีกิจกรรมการด าเนินงานทีเ่พ่ิมมากข้ึน 

 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม ประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนไม่เกิน  2,000,000 บาท ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้ 
เห็นด้วย 659,051,914 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง  
บตัรเสีย 0 เสยีง  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ก่อนการพิจารณาวาระนีก้รรมการผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม , รอง
ศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง, นายมาร์ค ดี. เรมีจาน และนางสาวคู เมน ไว ได้ขออนุญาตออกจากห้อง
ประชมุ  

 

ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 21 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่ง
ในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับสว่นหนึง่ใน
สาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ ทัง้นี  ้กรรมการที่
จะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน ดังนัน้ จึงมีกรรมการ 4 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานสดุเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้ ได้แก่  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม   กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
     ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน    กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
4. นางสาวค ูเมน ไว     กรรมการ กรรมการบริหาร  
 

บคุคลที่ได้รับเสนอชื่อในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถงึ คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมติัเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากกรรมการ
ทัง้ 4 เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
ว่าบคุคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ก าหนด ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 
 

การออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ซึง่เป็นการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านส่ง
บตัรคะแนนทัง้ในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บ
บตัรลงคะแนนส าหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทัง้ 4 คน จากท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมกนัในคราวเดียว  
 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยที่ยงัไม่ต้องฉีกและยัง
ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบตัรลงคะแนนพร้อมกนัในครัง้เดียว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม    
2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  
3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน  
4. นางสาวค ูเมน ไว  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้-  

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น 

สอบถาม : จากหนา้ประวติักรรมการที่เสนอชือ่ให้เป็นกรรมการอิสระมี
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี ใช่หรือไม่ 

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ ชี้แจงว่า : กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ท่านได้
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ประธานกรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาโดยตลอด 
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติอนุมัติให้เลอืกตัง้กรรมการบริษัทที่ออกจากวาระเป็นกรรมการบริษัท
ต่ออีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่)  

 เห็นด้วย 659,056,314 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
 ไม่เห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 งดออกเสียง 0 เสยีง  
 บตัรเสีย 0 เสยีง  
 

2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่)  
 เห็นด้วย 659,056,314 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
 ไม่เห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 งดออกเสียง 0 เสยีง  
 บตัรเสีย 0 เสยีง  

3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่)  
 เห็นด้วย 658,642,314 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
 ไม่เห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0.00 
 งดออกเสียง 414,000 เสยีง  
 บตัรเสีย 0 เสยีง  

4. นางสาวค ูเมน ไว (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่)  
 เห็นด้วย 618,556,414 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
 ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 งดออกเสียง 40,500,000 เสยีง  
 บตัรเสีย 0 เสยีง  
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและควรก าหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกลา่วจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับ
ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมภาพไว้กับบริษัท ซึ่ง
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  

 

ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงว่า 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง การพิจารณาจาก
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วเห็นสมควรก าหนดค่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปี 2561 ดงันี ้ 
 

1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
ต าแหนง่ เบีย้ประชมุตอ่การประชมุ 

(บาท/ครัง้) 
คา่ตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
ประธานกรรมการ 30,000 20,000 
กรรมการที่ไมเ่ป็นพนกังานหรือผู้บริหาร 20,000 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 - 
กรรมการตรวจสอบ  10,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 - 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 - 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 - 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 - 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000 - 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 10,000 - 

 

2. สทิธิประโยชน์อื่น ประกอบด้วย การประกันความรับผิดชอบส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) 
ทุนประกันภัย 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทาง ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ค่าเบีย้
ประกนัภัยทัง้ 2 รูปแบบก าหนดให้มีจ านวนวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท  

3. โบนัส ค่าเบีย้ประกนัภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้ จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว ก าหนดให้มีจ านวนเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท 

  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  

 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัค่าก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

 เห็นด้วย 659,056,414 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
 ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 งดออกเสียง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน    
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 
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นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 240,000,000 บาท 
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องก าหนดให้  บริษัทฯ จะต้องด าเนินการ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุภายในวันที่บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ท าการ
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.
2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการเพิ่มทุน บริษัทฯ จงึมีความจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้
ออกและเสนอขายในจ านวน 240,000,000 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจ านวนเท่ากบัทุนช าระแล้วของ
บริษัทที่ จ านวน 800,000,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ดงัต่อไปนี ้ 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) 

 แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (   -    ) 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถาม  
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 659,056,414 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
บตัรเสีย 0 เสยีง  
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,040,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน    
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดต่อผู้ ถือหุ้น 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการ
ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทฯ จงึมีความ
ประสงค์ที่จะเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 240,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 800,000,000 บาท เป็น
จ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00
บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอ านาจทั่วไป ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) 
และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)   
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และเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จงึต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
ดงัต่อไปนี ้ 

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

 แบ่งออกเป็น 1,040,000,000 หุ้น (หนึง่พนัสีส่บิล้านหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามัญ 1,040,000,000 หุ้น (หนึง่พนัสีส่บิล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (   -    ) 

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้-  

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทนุไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือ
หุ้น 

สอบถามว่า : ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขอเพ่ิมทุนแล้วไม่ได้ใช้ และปีนี้
บริษัทฯ จะขอเพ่ิมทุนอีกในจ านวนเท่ากัน อยากทราบว่าปีนี้จะใช้
หรือไม่  

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
ประธานกรรมการ 

ชี้แจงว่า : การขอเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปเพื่อให้การบริหาร
จัดการคล่องตัว (flexible) ในกรณีที่จ าเป็นต้องเพ่ิมทุนสามารถ
ด าเนินการไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งจดัประชมุผูถื้อหุ้นเพือ่ขออนมุติัอีก 

 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,040,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 659,056,517 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
บตัรเสีย 0 เสยีง  

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น    
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจ านวน 
240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 800,000,000 บาท เป็นจ านวน 1,040,000,000 บาท โดยการ
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ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท ตามรายละเอียดที่แจ้งในวาระที่ 9 แล้วนัน้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
(1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 160,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 

เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  
(2) จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว เพื่อ

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใน
ราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก
ของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ด  (7) วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า(15)วันท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะก ากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทฯจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกนั พ.ศ.2546 

 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจดังนี ้  

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคล
ก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย  
อตัราสว่นการจองซือ้ วนัและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

- เข้าเจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อัน
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

- ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงติดต่อ และย่ืนค าขออนญุาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
 

เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยวิธีการที่ (1) และ (2) แล้วทนุช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึน้จะมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน
กว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวนหุ้ นไม่เกิน 
240,000,000 หุ้น หากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทนุช าระแล้วใน
ส่วนที่เพิ่มขึน้จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็น
จ านวนหุ้นไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบคุคลในวงจ ากัด
ตาม (2) ทุนช าระแล้วในส่วนที่ เพิ่มขึน้จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ  10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุซึ่งเป็นจ านวนหุ้นไม่เกิน 80,000,000 หุ้น 
 

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯจดัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป 
หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไปแล้วแต่วนัใดจะถงึก่อน  
 

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน  240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้
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ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น  (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้ น และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวนไม่เกิน  80,000,000 หุ้ น ดังรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี  ้การท า General Mandate 
ข้างต้นจะมีส่วนช่วยท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริม
สภาพคลอ่ง และโครงสร้างเงินทนุที่เหมาะสมของบริษัทตามสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้-  

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถาม : บริษัทฯ จะมีการเพ่ิมทนุเมือ่ไหร่  
 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชี้แจงว่า : ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการลงทุน ดูจากสินทรัพย์รวม
ของบริษัทที่มีกว่า 13,000 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วง growth มีการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อสนบัสนุนการขยาย
กิจการของบริษัท บริษัทฯ มีแผนการด าเนินธุรกิจที่ค่อนข้างชดัเจน ในช่วง
ที่บริษัทฯ ขยายกิจการมีช่องทางการระดมทุนหลากหลายช่องทางทัง้ใน
รูปแบบของหนีสิ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัมีแผนการน าบริษัทย่อยเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพื่อเป็นระดมทุนและขยายฐานทนุทีม่ัน่คงใน
ระยะยาว แต่การระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์ยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ 
จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขอมติเพ่ิมทุนไว้เพื่อเพ่ิมความ
คล่องตัวในภาวะการด าเนินธุรกิจปัจจุบันของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายจะรบกวนผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด บริษัทฯ ยงัมี
ความสามารถในการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ และ/หรือ เคร่ืองมือทาง
การเงินอื่นๆ ทีส่ามารถน ามาใช ้ 
 
อย่างไรก็ดี การท าธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว หากมี
เคร่ืองมือทางการเงินไว้ในมือเพื่อเพ่ิมความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ 
เพ่ิมอ านาจการต่อรอง หากไม่ขอมติเพ่ิมทุนไว้อาจท าให้บริษัทฯ ติดขัด
และเสียผลประโยชน์ในแง่การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
ส าหรับผูถื้อหุ้น  
 
อย่างไรก็ดี วตัถุประสงค์ในการขอเพ่ิมทุนคร้ังนี้ ขอไว้เป็นเคร่ืองมือทาง
การเงิน ยงัไม่มีแผนการเพ่ิมทนุในทนัที  

คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

ข้อเสนอแนะ : การที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์กว่า 10,000 ล้านบาท แต่ก็มี
หนี้สินเกือบ 10,000 ล้านบาทเช่นกัน ขอแนะน าให้บริษัทฯ มีการเพ่ิมทุน
ทนัที จะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และสามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปอย่างมัน่คง  

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนบัสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ทัง้นี้ การ
เพ่ิมทนุบริษัทฯ ไม่ไดติ้ดขดัเร่ืองใด เพียงแต่บริษัทฯ ค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสดุของผูถื้อหุ้น ณ วนันี ้หากบริษัทเพ่ิมทนุในจ านวน 240,000,000 หุ้น 
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ทันที ในขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบัน valuation ยังไม่สะท้อนส่ิงที่บริษัทฯ 
ด าเนินการอยู่ การขอมติเพ่ิมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเคร่ืองมือทาง
การเงินยามจ าเป็น บริษัทฯ ต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจยั โดยฝ่ายบริหาร
ประเมินว่าส่ิงที่เหมาะสมที่สดุที่ช่วยจะเพ่ิมศกัยภาพกลุ่มบริษัท คือ การ
น าบริษัทย่อยซ่ึงอยู่ในช่วงการลงทนุขยายกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ให้ส าเร็จ เพือ่ลดการพึ่งพาบริษัทแม่ 
 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะมีการน าเสนอรูปแบบการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของ
บริษัทย่อยในวาระที ่11 ในล าดบัต่อไป   

 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จงึได้มีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้
ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้ น และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 659,164,517 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
 ไม่เห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 งดออกเสียง 0 เสยีง  
 บตัรเสีย 0 เสยีง  

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแผนการระดมทุนของบริษัทฯ เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)  
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดต่อผู้ ถือหุ้น  

 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า สืบเนื่องจากบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทย่อย) หรือ CEPL อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อย่ืนขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
เป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) และน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุน แต่ CEPL มี
ความจ าเป็นและต้องการเงินทนุเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ  

 

ดังนัน้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุนของ CEPL เพื่อรองรับแผนธุรกิจของ CEPL 
คณะกรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนมุติัแผนการระดมทนุของ CEPL สามารถระดมทุน
ด้วยวิธีการดงัต่อไปนีไ้ด้  

1) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสดัส่วน
การถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวในบริษัท (Pre-emptive Right) พร้อมกับน าหลักทรัพย์ของ CEPL เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ 

2) เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ 

3) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

และให้ CEPL จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 490,000,000 หุ้น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของ
บริษัท ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุติัไว้แล้วนัน้รองรับวิธีการระดมทนุดงักลา่วข้างต้น  
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แผนการระดมทุนของ CEPL ไม่ว่าจะด าเนินการด้วยวิธีการใดจะท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลง 
และผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที่สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลงด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ 
จะพิจารณารักษาสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CEPL ภายหลงัการระดมทนุของ CEPL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเหตุผลและความจ าเป็นในการ
ระดมทนุของ CEPL เป็นส าคญั  

การลดสดัส่วนการถือหุ้นใน CEPL ตามแผนการระดมทุนข้างต้นดังกลา่ว เข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการ
ที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เร่ืองได้มา

หรือจ าหน่ายไป) บริษัทจะด าเนินการค านวณขนาดรายการและปฏิบัติตามประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป
ก าหนด เมื่อ CEPL มีความชดัเจนในการด าเนินการระดมทนุดงักลา่ว 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมสีาระส าคญัสรุปได้ดังนี:้-  

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถาม : จะเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุบริษัทย่อยไดเ้มือ่ไหร่ 
 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชี้แจงว่า : บริษัทฯ เดินหน้าท างานเร่ืองการเพ่ิมทุนไปค่อนข้างเยอะ
แล้ว โดยพิจารณาว่าช่องทางไหนเป็นประโยชน์ในแง่ของเวลาที่สั้น
และมูลค่าสูงสุด (Valuation) คาดว่าเร็วๆ นี้น่าจะมีความคืบหน้าเร่ือง
การเพ่ิมทนุทีช่ดัเจนว่าจะเป็นรูปแบบไหน 

คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

ข้อคิดเห็น : การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน IPO ในตลาดหลกัทรัพย์ตอนนี้
คงยงัไม่ถึงเวลาและได้ราคา บริษัทฯ ต้องมีจ านวน 100 เมกะวตัต์เป็น
อย่างนอ้ย จึงขอแนะน าให้มีการเพ่ิมทนุของบริษัทแม่ก่อน 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชีแ้จงว่า :  
1. ตามเกณฑ์ไม่ได้มีข้อจ ากัดว่ามีจ านวนก่ีเมกะวตัต์ถึงสามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได ้  

2. การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องค านวณ Valutaion 
หลายๆ มิติ เช่น 1.การเพ่ิมทุนที่บริษัทแม่จ านวน 240 ล้านหุ้น 
เปรียบเทียบกับ  2. การน าบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และการเสนอขายหุ้น 490 ล้านหุ้น โดยฝ่ายบริหารได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ค าปรึกษาและชี้แนวทางใน
การปฏิบติัเพือ่ให้บริษัทไดรั้บประโยชน์สูงสุด  
 
ส าหรับภาวะการแข่งขันในปัจจุบนัเคร่ืองมือทางการเงินในการระดม
ทนุมีความจ าเป็นมาก และบริษัทฯ ไม่เคยมีประวติัผิดนดัช าระหนี ้
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจ านวนเมกะวตัต์ที่ COD แล้วเป็นอันดบัหนึ่งใน
ตลาดญ่ีปุ่ น และมีโครงการทีอ่ยู่ระหว่างพฒันา หากติดตามข่าวจะ
ทราบว่าช่วงที่ผ่านมาบริษัทย่อยได้ด าเนินการยื่น filing เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไปแล้ว แต่เนื่องจากเกณฑ์ระบุไว้ว่า
หากบริษัทฯ มีการลงทุนในประเทศใหม่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
เพ่ิมเติม ซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลทีเ่ปิดเผยไวเ้ปลีย่นแปลงไป 

 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุัติแผนการระดมทุนของบริษัทฯ เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี 
จ ากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

  เห็นด้วย 659,181,617 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
  ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
  งดออกเสียง 0 เสยีง  
  บตัรเสีย 0 เสยีง  

 

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  
ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่

ปรากฏในวาระการประชมุ    
 

ชือ่ผูถื้อหุ้น ข้อซกัถาม/ค าชีแ้จง/ข้อคิดเห็น 
คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถาม :  
1. จากบทสรุปวิเคราะห์ผู้บริหารที่ส่งผ่านตลาดหลกัทรัพย์เมื่อวนัที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 หน้าที่ 2 ระบุว่า “ธุรกิจเหล็ก บริษัทฯ ได้มีการ
วางแผนส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการพฒันารูปแบบการจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า
รายใหม่ที่มีศกัยภาพ ซ่ึงช่วยให้สามารถควบคุมความผันผวนของ
ราคาวตัถุดิบ และส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทปรับตวัดีข้ึน” 
ขอทราบแนวทางวิธีใด   
 

จากการตัง้ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้า จ านวน 56.9 ล้านบาท ใน
ปี 2561 บริษัทฯ สามารถน าระบบ Just-in-Time มาใชไ้ดห้รือไม่  
 

2. ธุรกิจพลงังานในปี 2561 มีการขายออก 2 โครงการ มีหนึ่งโครงการ 
ขนาด 4.2 เมกะวัตต์ และอีกโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา 
ขนาด 12 เมกะวตัต์ อยากทราบว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงขายโครงการที่
ยงั COD ไม่ได้ ท าไมถึงไม่เก็บไว้ให้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ก่อน
แลว้ค่อยขายน่าจะไดก้ าไรมากกว่า 
 

3. ธุรกิจพลงังานมีก าไร 101.4 ล้านบาท แต่ปรากฎว่าก าไรเฉพาะการ
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จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟา้จ านวน 2 โครงการ จ านวน 214.50 ล้าน
บาท แสดงว่าบริษัทฯ มีผลขาดทนุหรือไม่ ขอค าอธิบาย  
 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชีแ้จงว่า :  
1. ธุรกิจเหล็ก บริษัทฯ เข้าท าสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งได้จ้างผลิตใน
ลกัษณะ OEM โดยคู่ค้ารายนี้เป็นผู้ซ้ือวตัถุดิบและว่าจ้างบริษัทฯ 
เป็นผูผ้ลิต ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากความผนัผวน
ของราคาวตัถุดิบ ขณะเดียวกันสินคา้ทีผ่ลิตมาบริษัทฯ ไดรั้บค่าส่วน
ต่างผลิตบวกมาร์จ้ิน เชื่อว่าจะส่งผลให้ประกอบการของธุรกิจเหล็กดี
ข้ึนอย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ดี เงื่อนไขของลูกค้าตอ้งการให้บริษัทฯ 
ผลิตเหล็กเกรดประเภท เฉพาะเจาะจง  ซ่ึงต้องมีการปรับป รุง
กระบวนการผลิตเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ลูกค้าตอ้งการ  

 
จากการตั้ง เผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (stock loss) จ านวน
ประมาณกว่า 50 ล้านบาท นั้น เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตต้องมี
สินค้าคงเหลือจ านวนหนึ่งพร้อมขาย ต้องพยายามบริหารสินค้า
คงเหลือให้น้อยที่สุด โดยต้องหาจุดเหมาะสมที่ดีที่สุด คือ สินค้า
คงเหลือนอ้ยทีสุ่ดแต่สามารถท างานไดโ้ดยไม่ขาดแคลน เช่น หากไม่
มีวตัถุดิบสต๊อกไว้เลยบริษัทฯ จะไม่มีอ านาจต่อรองราคา เนื่องจาก
สินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commondities) ราคาข้ึนลง
ค่อนข้างรวดเร็ว ฉะนัน้ การบริหารสต๊อกแบบ just-in-time จึงเป็นไป
ไม่ ได้ บริษัทฯ จะต้องมี สินค้าคงคลังขั้นต ่ า  (minimum safety 
stock) ในโรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ พยายามมีให้น้อยที่สุด ในกรณีนี ้
บริษัทฯ มี stock อยู่ในโรงงานเป็นประเภทวตัถุดิบส่วนหนึ่ง ใน 56 
กว่าล้านบาทที่เป็นการตัง้ส ารอง คือ วตัถดิุบที่จัด Mark to Market 
ทัง้หมด ณ ช่วงเวลานัน้ แบ่งเป็น 2 ก้อน คือ วตัถุดิบที่เป็นประเภท
เศษเหล็ก และสินคา้ส าเร็จรูปประเภทเหล็กแท่งยาว (billet)  
ในแง่แนวโน้ม (trend) ราคาวัตถุดิบข้ึนลง ธุรกิจเหล็กจะทราบว่า
ราคาวตัถุดิบมีโอกาสที่จะข้ึน แต่ไม่ทราบราคาจะข้ึนน้อยหรือมาก
เพียงใด ส่วนแนวโน้มขาลงจะทราบถ้าเป็นภาวะซ้ือขายปกติ แต่ใน
รอบปีที่ผ่านมาเป็นภาวะการซ้ือขายไม่ปกติ จากสาเหตุที่ประเทศ
ตุรกีซ่ึงเป็นประเทศที่ส่งออกเหล็กที่มีนัยส าคญัของโลก มีการปรับ
ค่าเงินในประเทศ จากยอดขายของบริษัทฯ แสดงว่ามีการเติบโตข้ึน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บอกถึงความต้องการใช้สินค้าใน
ตลาด (Demand) สินค้าของบริษัทมีความต้องการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตวัเลขเติบโตมาตลอด  
 
ค าถามที่ว่าท าไมยังมีการขาดทุน บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า จากการ
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ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเหล็กมากว่า 10 ปี บริษัทฯ พอจะ
ทราบทิศทางในช่วงสัน้ๆ หรือ กลางได้ แต่ไม่สามารถทราบทิศทาง
อย่างเม้นย ้าได้ 100% ในช่วงที่ประเทศตุรกีลอยค่าเงินในประเทศ 
บริษัทฯ ได้ส่งออกเหล็กไปประเทศฟิลิปปินส์ในราคาประมาณ 500 
เหรียญสหรัฐฯ แต่ประเทศตุรกีสามารถส่งออกเหล็กได้ในราคา 300 
เหรียญสหรัฐฯ ในภาวะแบบนีบ้ริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้ได ้
 

2. ธุรกิจพลงังาน มีรายไดช้ดัเจนจาก 4 ช่องทาง คือ  
(1) รายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้ 
(2) รายไดจ้ากการให้ค าปรึกษา 
(3) รายได้จากการซ้ือขายอุปกรณ์ ที่เก่ียวเนื่องกับการก่อสร้าง

โรงไฟฟา้ และ 
(4) การขายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผูถื้อหุ้น 
 

ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการด าเนินการตามแผนธุรกิจทุก
ประการ  
 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างพฒันาจ านวนเกินกว่า 500 
เมกะวตัต์ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าฯ ทีอ่ยู่ระหว่างพฒันา ขนาด 12 
เมกะวัตต์ ที่ขายออกนั้น เนื่องจากมีเงื่อนไขในการ COD หรือ 
เงื่อนไขในการพัฒนาที่ยาวเมื่อเทียบกับการขายออกซ่ึงเกิดความ
คุม้ค่ากบับริษัทฯ มากกว่าจึงตดัสินใจขายโครงการออกไป 
 
ส่วนลกัษณะการขายเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากตามแผน
ธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มองว่าให้มูลค่าสูงสุดกับสินทรัพย์ที่บริษัทถืออยู่ 
ยกตวัอย่างเช่น หากถือโรงไฟฟ้าฯ ครบระยะเวลาสญัญา 20 ปี ได้
เงิน 100 ล้านบาท แต่วนันี้มีนักลงทุนให้เงิน 80 หรือ 90 ล้านบาท 
ทันที โดยไม่ต้องถือครบอายุสัญญา บริษัทฯ ค านึงแล้วว่าเป็น
ประโยชน์ สามารถน าเงินมาลงทนุในโครงการอื่นต่อได ้  
 
อีกประการหนึ่ง ในช่วงระยะแรกที่มีการขายโครงการเข้ากองทุนฯ 
เป็นการท าลกัษณะทดลองเพื่อให้ผูถื้อหุ้นและพนัธมิตรทางธุรกิจเห็น
ว่ามูลค่าที่แท้จริงขององค์กร ไม่ใช่แค่เห็นในงบการเงิน เพราะมี
มูลค่าในทรัพย์สินที่ก าลงัพฒันา มีมูลค่าที่ไม่สามารถบันทึกได้ตาม
มาตรฐานบญัชี แต่เป็นที่ยอมรับในตลาด เช่น การขายสินทรัพย์เข้า
กองทุนโครงการสร้างพื้นฐาน แทนที่จะถือครบสัญญา 20 ปี ขาย
วนันีไ้ดเ้งินทนัที บางโครงการขายวนันี้ได้เงินมากกว่าถือครบสญัญา 
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20 ปี ด้วยซ ้ า สาเหตุเนื่องจากต้นทุนทางการเงินของแต่ละแห่งไม่
เหมือนกัน สมมติ บริษัทฯ มีต้นทนุการเงินเป็น X ผูที้่มาซ้ือโครงการ
ไปอาจเป็นกองทุนฯ ที่มีศักยภาพที่ดีกว่าต้นทุนทางการเงินอาจจะ
เป็น (X-) ฉะนั้น การที่กองทุนฯ ถือไปอาจจะได้อัตราผลตอบแทน 
(yield) สูงกว่าบริษัทฯ  
 

3. ก าไรของธุรกิจพลงังาน 101.4 ล้านบาท ปัจจัยที่ซ่อนอยู่ในงบก าไร
ขาดทุน (P/L) มีหลายมิติ เช่น 1.ธุรกิจพลงังานมีแรงงาน (labour) 
ผู้บริหารและพนักงานมากกว่า 70 คน ก าลังพัฒนาโครงการที่
มากกว่า 60 เมกะวตัต์ เป็นช่วงที่บริษัทท าการลงทุน, 2.จากฐานทุน 
บริษัทฯ ลงทนุในธุรกิจพลงังานเพียง 570 กว่าล้านบาท มีสินทรัพย์
กว่า 13,000 ล้านบาท มีหนี้สินประมาณ 10,000 ล้านบาท มีส่วน
ของทุน 1,000 กว่าล้านบาท แสดงว่าในช่วงการด าเนินงาน 4 ปีที่
ผ่านมามีพฒันาการทีดี่ข้ึน การมีทนุช าระแลว้จ านวน 570 ล้านบาท 
แบกทรัพย์สินกว่า 13,000 ล้านบาท แสดงว่ามีการระดมทุนผ่าน
ช่องทางต่างๆ หรือ ศพัท์ทางการเงินเรียกว่า bridge financing คือ 
การขอสะพานเชื่อมไปให้ถึงเป้าหมายก่อนโดยต้องเสียค่าผ่านทาง 
เรียกว่า ดอกเบี้ย จึงท าให้ต้นทุนแฝงเหล่านี้กดผลประกอบการที่
แท้จริง ต่อเมื่อบริษัทฯ มีฐานทุนที่เข้ามาจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
เหล่านี ้ 
 
ส าหรับการเพ่ิมทุน บริษัทฯ ค านึงถึงอะไรที่เป็น fair valuation ให้
บริษัทฯ และการเพ่ิมทุนแล้วสามารถตอบโจทย์ และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ผู้ถือหุ้น และอีกปัจจัยตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้
รายงานช่ วงงบการเงิน มีการแปลงค่างบการเงิน  ฉะนั้น  ผล
ประกอบการ 101.4 ล้านบาท มีปัจจัย 1.ค่าใช้จ่ายที่แบกรับสูงเกิน
ความเป็นจริงเมื่อเทียบกับจ านวน 60 เมกะวตัต์ ที่ COD เนื่องจาก
รองรับการเติบโต 2.ต้นทุนทางการเงินที่เป็นดอกเบี้ย เพื่อรองรับ
สินทรัพย์ขนาด 13,000 ล้านบาท และ 3.ธุรกิจอยู่ต่างประเทศมี
ผลกระทบเก่ียวกับอัตราแลกเปลีย่น ในแง่ของก าไรและขาดทุน เป็น 
non-cash ตามมาตรฐานบญัชีตอ้งใหรั้บรู้ 
 
ผลประกอบการที่แท้จริง โดนกดด้วยเหตุผลว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การขยายธุรกิจ มีการ setup เพื่อรองรับความพร้อม , มีใช้ระบบ
บัญชี SAP, ผู้บริหารมีประสบการณ์ท างานในธนาคารที่ให้บริการ
ลูกค้าหลายๆ ประเทศมาร่วมทีม ส่วนจ านวนเมกะวัตต์ ณ วันนี้
บริษัทฯ มีจ านวนเมกะวตัต์ที ่COD มากทีส่ดุส าหรับตลาดญ่ีปุ่ น  
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คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถาม : การรับจ้างผลิตแบบ OEM จ านวน 400,000 ตันต่อปี ใช่
หรือไม่  

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชีแ้จง : ตามสญัญา OEM ทีไ่ดแ้จ้งผ่านช่องทางระบบตลาดหลกัทรัพย์ 
จ านวน 400,000 ตนัต่อปี บริษัทฯ ไดรั้บเฉพาะค่าแรง 

คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถาม :  
1. กรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจอย่างไร ในการที่บ ริษัทฯ จะ

ด าเนินการตามที่คุณอนาวิลเสนอ เพื่อให้บริษัทฯ ไปถึงเป้าหมาย
โดยไม่ประสบปัญหา 

2. ทรัพย์สินไม่มีตวัตน คืออะไร  
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปาน
มะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณุอนาวิล จิรธรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 
 
 
 
 

ชีแ้จงว่า :  
1. ในฐานะกรรมการตรวจสอบ มีการสืบสวน มีการกระทบยอดบัญชี 

(reconcile) รายการทีส่งสยัหรือรายการทีเ่ห็นว่ามีการเคลือบแคลง 
จากการประชุมกรรมการตรวจสอบทุกรอบพบว่า บริษัทฯ ไม่มี
รายการที่จะต้องกังวล เนื่องจากทุกรายการมีทางเดินของเอกสาร
และทางการเงินที่มีความตรงไปตรงมา แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบาง
ตวัที่สูง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบแจ้งให้คณะกรรมการบริหารให้ความ
สนใจ (concern) ว่าอาจจะมีความเสีย่งดา้นต้นทนุทางการเงินทีสู่ง
ไป ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้ท าหนา้ที่ดูแลเพือ่รักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  

 
กล่าวเสริมว่า : บริษัทฯ ด าเนินการทุกอย่างตามหลักการบัญชี มี
ที่มาของตัวเลข มีการปรึกษากับสถาบันการเงิน  อย่างไรก็ดี 
กระบวนการท างานของบ ริษัทฯ คณะกรรมการบ ริษัทมีการ
พิจารณาและตรวจสอบอยู่ตลอด เช่น การขออนุมัติ กู้เงินจาก
สถาบนัการเงิน เงือ่นไขตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล แผนธุรกิจที่
น าเสนอมีที่มาถูกต้อง ไม่สามารถคาดการณ์หรือยืนยนัไดว่้าจะไม่
ประสบปัญหาเลย แต่บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานทีช่ดัเจน  
 

2. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน ตามมาตรฐานบัญชีให้บันทึกเฉพาะใน
โครงการที่จ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้วเท่านั้น ทยอยตัดจ าหน่าย 
(amortize) ตามอายขุอง FiT  

 
 สอบถามเพ่ิมเติมในประเด็น :  

1. ใบอนญุาต FiT บนัทึกอยู่ตรงไหนของงบการเงิน 
2. สอบถามกรรมการตรวจสอบในแง่หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E 

retio) ที่ สูง มีความกังวล มีการทักท้วงให้แก้ปัญหาหรือ ให้
ค าแนะน าอย่างไร  
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รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปาน
มะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกุล 
ผูถื้อหุ้น 
 
คณุอนาวิล จิรธรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 

ชี้แจงว่า : คณะกรรมการบริษัทรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความกังวล 
(concern) เก่ียวกับประเด็น D/E ratio ที่สูง โดยได้เชิญผู้บริหารฝ่าย
การเงิน มา ชี้ แจ งสาเหตุแ ละ แผนการจัดกา รทางการเงิน  และ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ค าแนะน าและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 
อย่างไรก็ ดี  ลักษณะของโครงการเป็น  project finance ใช้ เงินทุน
ประมาณ 15% ที่เหลือเป็นเงินกู้สถาบนัการเงิน จึงเป็นสาเหตใุห้ D/E สูง 
ลกัษณะสินทรัพย์ทีไ่ดม้าสามารถสร้างรายได้แน่นอน ส าหรับความเสีย่งมี
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยก่อนการเข้าลงทุนได้ท าการ
ส ารวจท าเลที่ตั้งและศึกษาพื้นที่ตามหลักวิศวกรรมเพื่อประเมินความ
เสี่ยงว่าอยู่ระดับที่ยอมรับได้ ในอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
กรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้าน
กฎหมาย ทีส่ามารถตรวจสอบและให้ค าแนะได ้
 
กล่าวเสริม : เร่ือง หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E retio) สูงของบริษัท 
โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เกิดข้ึนเป็นลกัษณะเงินกู้ยืมโครงการระยะยาว (long 
term project finance) ซ่ึงมีตวัโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นหลกัประกัน 
ส าหรับฐานรายไดม้าจากลูกคา้ คือ การไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น 
สอบถาม : ความเสี่ยงดอกเบี้ยญ่ีปุ่ น และการคิด IRR ที่ 6% เป็นความ
เสีย่งหรือไม่ 
 
ชีแ้จงว่า : เร่ือง ดอกเบี้ย บริษัทฯ มีความพร้อมในการเปลีย่นให้เป็นอตัรา
คงที่ตลอดอายุสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ โดยพิจารณาตามความจ าเป็น 
เนือ่งจากธนาคารจะมีค่าใชจ่้าย (premium) สมมติ ปัจจุบนั บริษัทฯ เสีย
ดอกเบี้ยอยู่ 2% แล้วไม่เอาความเสี่ยงเลย 0% ธนาคารอาจจะเรียก
ดอกเบี้ยที่ 3.5% มีค่า premium เพ่ิมข้ึนมา 1.5% การตัดสินใจจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทจริงหรือไม่ ฝ่ายบริหารมีการติดตามอยู่ตลอด เมื่อ
ประเทศญ่ีปุ่ นอยู่ในดอกเบี้ยขาข้ึน บริษัทฯ จะสามารถมีเคร่ืองมือมาใชใ้น
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  บริษัทฯ ออกเงิน 5-10% 
ธนาคารออกเงิน 90% ฉะนั้น ถ้ามีสัญญาณดอกเบี้ยขาข้ึนมั่นใจว่า
ธนาคารจะเรียกบริษัทฯ ให้ไปพูดคุย การลงทุนควบคุมโดยระบบกลไก
ตลาดอยู่แลว้  
 
ส าหรับเร่ือง IRR อยู่ที่  6% คือ project IRR แบบไม่กู้เลย ลงทุนเอง 
100%  

คณุอิรารมย์ อนนัต์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้

สอบถามว่า : จากรายงานประจ าปี หน้า 284 ระบุว่า บริษัทฯ เคยให้
ค ามัน่ว่าจะด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่สามารถด ารงอัตรส่วนทาง
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ถือหุ้น การเงินตามเงื่อนไข จึงต้องจัดประเภทเงินกู้ จ านวน 17.43 ล้านบาท 
เป็นหนี้สินหมนุเวียนทัง้จ านวน อยากทราบว่าในอนาคตจะเกิดอีกหรือไม่
ทีว่่าไม่สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามสญัญาเงินกู้ เพราะอาจมี
ค่าธรรมเนียมเกิดข้ึน 

คณุอนาวิล จิรธรรมศริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ชี้แจงว่า : เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวอยู่จ านวน 17.43 
ล้านบาท ซ่ึงในการกู้ยืมได้มีระบุเงื่อนไขของการด ารงอัตราส่วนทาง
การเงิน (covenants ratio) เร่ือง D/E เมื่อปิดงบการเงิน ณ ส้ินงวด D/E 
เกินกว่าเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร ตามมาตรฐานบัญชีต้องมีการจัด
ประเภทหนี้สินระยะยาวมาเป็นหนี้สินระยะสั้น และเปิดหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความเสีย่งทางด้านนี้ อย่างไรก็ดี 
หลงัออกงบการเงิน ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงกับสถาบันการเงินดังกล่าวและ
ไดรั้บการผ่อนปรนเร่ือง D/E โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี ้และขอขอบคณุที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจาก
บริษัทฯผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสกัขีพยานในการประชุม และกลา่วปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา  16.20 น.   
 

อนึ่ง สรุปจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉนัทะการประชมุครัง้นีร้วมทัง้สิน้ 97 ราย นับจ านวน
หุ้นรวมกันได้ทัง้สิน้ 659,181,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3977 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจนับ
คะแนนเสยีงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 

  ลงช่ือ............................................... ประธานในที่ประชมุ 
               (   ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์  ) 
                       ประธานกรรมการ 
 

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

-ลายเซ็น- 

-ลายเซ็น- 


