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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระท ี่ 1 
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 
 
 
 
 
 

สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2559 
เมื่อวันศุกร์ท ี่ 8 เมษายน 2559 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2559 

ของ 

บริษัท  เชาว์ สตีล อนิดัสทรี  ้จาํกัด (มหาชน) 

วัน  เวลา และสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องจูเนียร์ บอลรูม 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ             
แกรนด์ สขุมุวิท เลขท่ี 30 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร 10110  
 

เร ิ่มการประชุม เวลา 14.00 น .  
 ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน  67 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 520,004,101 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมาจํานวน  55 
ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 102,911,788 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จํานวน 122 
ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 622,915,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8645 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท กลา่วเปิดการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และได้แนะนํากรรมการซึง่มาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ดงันี ้
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 7 คน (จากจํานวน 10 คน) 
1. ดร.ปรัชญา  เป่ียมสมบรูณ์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อยูถ่นอม รองประธานกรรมการ กรรมอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

   และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
3. คณุกณวรรธน์  อรัญ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
4. คณุสงวนเกียรต์ิ  ลิว่มโนมนต์  กรรมการ 
5. คณุอนาวิล  จิรธรรมศิริ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
6. คณุศรุตา  จิรธรรมศิริ  กรรมการ 
7. คณุค ูเมน ไว  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จํานวน 3 คน (จากจํานวน 10 คน) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. คณุมาร์ค ดี. เรมีจาน  กรรมการอิสระ 
3. คณุนพปฎล เจสนั จิรสนัต์ิ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
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คณะผู้บริหาร  จํานวน 2 คน 
1. คณุศภุชยั ยิม้สวุรรณ  ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและบริหาร 
2. คณุณฐันนัท์ อยูย่ิ่ง  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และรักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
 

ผู้ เข้าร่วมประชุมสมทบ จํานวน 2 คน 
1. คณุประดิษฐ  รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218 
    แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 
2. คณุสาธิมา จินตนเสรี  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

   บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า คณุสาธิมา จินตนเสรี ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั ทํา
หน้าท่ีตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะ องค์ประชมุ การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง
ของผู้ มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง การตรวจสอบผลของการ
ลงคะแนนเสียงจากบตัร และผลของมติท่ีประชมุในแตล่ะวาระ  
 

 ประธานฯ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง ดงันี ้
1. ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่หรือท่ีได้รับมอบฉนัทะมา โดยวิธีการนบัคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น

เท่ากบั 1 เสียง บตัรลงคะแนนเสียงมีจํานวน 10 ใบ ประกอบด้วยวาระท่ี 1, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 5, วาระท่ี 6 มีจํานวน 3 ใบ 
แบง่เป็น 6.1, 6.2, และ 6.3, วาระท่ี 7, วาระท่ี 8, และวาระท่ี 9 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ทัง้นี ้ในการนบัคะแนนจะถือตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ียังไม่ได้ส่งบัตรออกเสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนน
เฉพาะในกรณีท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยจะถือว่าจํานวนเสียงท่ีเหลือทัง้หมดลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ทัง้นี ้เม่ือ
รวบรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของระเบียบวาระการประชมุนัน้ๆ ให้ท่ีประชมุรับทราบตอ่ไป 

4. สําหรับระเบียบวาระเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการนัน้ เพ่ือเป็นการปฏิบติัให้สอดคล้องกบัโครงการประเมินการจดัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ีต้องการให้กรรมการนบั
คะแนนได้ตรวจสอบบตัรลงคะแนนทกุใบ ดงันัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทกุท่าน ทัง้ท่ี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง จากนัน้บริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพ่ือนํามาแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ และในขณะท่ี
กําลงันบัคะแนน จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทัง้หมดของระเบียบวาระนีใ้นห้องประชมุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลกัฐาน สําหรับ
ทา่นท่ีได้สง่บตัรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเร่ิมประชมุจะไมต้่องลงคะแนนซํา้อีก  

5. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้จะพิจารณาเรียงตามลําดบัของระเบียบวาระตามท่ีแสดงอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ
หุ้น โดยหากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ี
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เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ โดยตรง และหากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนท่ีไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถ
แสดงความคิดเหน็ของทา่นได้ในวาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 

ทัง้นี  ้ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นกรุณายกมือ และเม่ือประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้
แนะนําตวัต่อท่ีประชมุ โดยระบช่ืุอของท่าน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ เพ่ือจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้
อยา่งถกูต้องและครบถ้วน  

 

ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุของบริษัท ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2558 เมื่อวันท ี่ 3 เมษายน  2558 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วนัท่ี 3 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัท ซึง่ได้จดัสง่ให้กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนงัสือนดัประชุม รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง 
 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 3 
เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้ถกูต้อง 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถามสรุปใจความสําคญัได้ดงันี:้- 
ช่ือ ข้อซกัถาม/คําชีแ้จง/ข้อคิดเหน็ 

คณุสวุฒัน์ กระเษียรอภิบาล 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

ข้อซกัถาม:- จําได้ว่ามีกรรมการท่านหนึ่งช่ือนายโคว ซุง หรือคณุอเลก็ซ์ ไม่ทราบว่าตอนนี ้
พ้นวาระหรืออยา่งไรครับ 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร  

คําชีแ้จง;- บคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นพดูถงึไมไ่ด้เป็นกรรมการของบริษัท   
 

 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติสําหรับวาระนี ้ต้องใช้
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง จงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
   

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบ
ฉนัทะ จํานวน 129 ราย นบัคะแนนเสียงรวม 623,102,489 เสียง ดงันี ้
 เหน็ด้วย 623,083,489 เสียง คิดเป็นร้อยละ                100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
 งดออกเสียง 19,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
   

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้- 
 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 
2558 ตามท่ีเสนอ  
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วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2558 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ รายงานผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและ
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

 ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ท่ีประชุม         
ผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจดัทําการวิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 ท่ีผ่านมาไว้ในรายงานประจําปี 
2558 ท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว และขอกล่าวสรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนในส่วนท่ีมี
การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญั ดงันี ้
 

บริษัทมีฐานะการเงินเพิ่มขึน้ โดยในปี 2558 มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 8,092 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 

3,364 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 โดยสามารถสรุปรายการท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัได้ดงันี:้-  

งบแสดงฐานะการเงิน 
ด้านสนิทรัพย์ 
1. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เพิ่มขึน้ 219 ล้านบาท มาจาก 

- บริษัทฯ ลดลงจํานวน 134 ล้านบาท เน่ืองจากธุรกิจเหล็กมีปริมาณการขายลดลงและมีการหยดุการผลิต
ในช่วงปลายปี 2558  

- บริษัทย่อยเพิ่มขึน้ จํานวน 353 ล้านบาท จากลกูหนีโ้ครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ รวม
เป็นเงิน 225 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1 โครงการ เป็นเงิน 34 ล้านบาท และลกูหนีแ้ผงพลงังาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 94 ล้านบาท  

2. สนิค้าคงหลือ ลดลง 200 ล้านบาท มาจาก 
- บริษัทฯ ลดลงจํานวน 245 ล้านบาท เน่ืองจากราคาขายสินค้ามีการปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2558 

ประกอบกับการชะลอคําสัง่ซือ้สินค้าจากลกูค้าส่งผลให้บริษัทฯ ผลิตลดลง และเกิดการตัง้สํารองการลด
มลูคา่ของสนิค้าจํานวน 45 ล้านบาท  

- บริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 45 ล้านบาท จากการซือ้แผงพลงังานแสงอาทิตย์มารองรับการติดตัง้โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 

3. ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา เพิ่มขึน้จํานวน 390 ล้านบาท จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติรวม 68.84 เมกะวตัต์  

4. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํา้ประกนั เพิ่มขึน้ 974 ล้านบาท มาจาก 
- บริษัทฯ ออกตัว๋แลกเงิกคํา้ประกนัวงเงินกู้สถาบนัการเงินแหง่หนึง่ จํานวน 500 ล้านเยน 
- บริษัทย่อย ออกตัว๋แลกเงินคํา้ประกันวงเงินกู้สถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง จํานวน 1,000 ล้านเยน และวงเงิน

เบิกเกินบญัชีให้แก่บริษัทย่อยท่ีประเทศญ่ีปุ่ น จํานวน 1,500 ล้านเยน โดยนําเงินมาเพ่ือขยายการลงทนุใน
ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
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5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึน้ 217 ล้านบาท มาจากบริษัทย่อยขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มเติมซึ่งเป็นการลงทนุผ่านบริษัทร่วมทนุ (บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล อิน
เวสต์เมนต์ จํากดั “RICI”) จํานวน 206 ล้านบาท และบริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด “OGE” จํานวน 6 
ล้านบาท ซึง่ในระหวา่งปี 2558 ได้รับสว่นแบง่กําไรจํานวน 4.65 ล้านบาท  

6. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพิ่มขึน้จํานวน 1,392 ล้านบาท จาก 
- บริษัทฯ ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทดแทนของเดิม จํานวน 19.72 ล้านบาท  
- บริษัทย่อยลงทนุในโครงการต่างๆ จํานวน 2,036 ล้านบาท ขนาดกําลงัการผลิตรวม 42.34 เมกะวตัต์ รวม 

8 โครงการ  
- ส่วนหนึ่งลดลง 146 ล้านบาท จากค่าเส่ือมราคาประจําปีของบริษัท จํานวน 110 ล้านบาท และบริษัทย่อย 

จํานวน 36 ล้านบาท 
7. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน เพิ่มขึน้จํานวน 203 ล้านบาท เน่ืองจากระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้ลงทนุในสญัญาใบอนญุาต

สทิธิ FiT โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 11.44 เมกะวตัต์ จํานวน 3 โครงการ 
 

ด้านหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 
1. เงินเบิกเกินบญัชีและกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 1,400 ล้านบาท จาก 

- บริษัทฯ ลดลงจํานวนสทุธิ 652 ล้านบาท เกิดจาก 2 ส่วน คือ 1.เงินกู้ ยืมท่ีใช้หมนุเวียนในธุรกิจเหล็กลดลง
จํานวน 1,216 ล้านบาท สอดคล้องกบัปริมาณยอดขายและปริมาณการผลิตสินค้าท่ีลดลง และ 2.เงินกู้ ยืม
ประเภทตั๋วแลกเงินเพิ่มขึน้ 564 ล้านบาท จากการให้บริษัทย่อยกู้ ยืมเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ อย่างก็ไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แยกวงเงินกู้ ยืมอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นการ
บริหารการเงินอย่างมีวินัยและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้แยกวงเงินธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจเหล็ก และธุรกิจ
พลงังานอยา่งชดัเจน 

- บริษัทยอ่ย เพิ่มขึน้จํานวน 2,052 ล้านบาท จากการกู้ ยืมเงินเพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนมาใช้ลงทนุธุรกิจโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม ด้วยการออกตัว๋แลกเงินและวงเงินเบิกเกินบญัชี จํานวนรวม 1,400 
ล้านบาท  

2. เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระในหนึง่ปี และเงินกู้ ยืมระยะยาว เพิ่มขึน้ 2,540 ล้านบาท จาก 
- บริษัทฯ เพิ่มขึน้สทุธิ 1,465 ล้านบาท จากธุรกิจเหล็กลดลง 66 ล้านบาท ส่วนท่ีสนับสนุนบริษัทย่อยกู้ ยืม

เพ่ือขยายการลงทนุในบริษัทร่วม และสนบัสนนุธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ 1,531 ล้านบาท 
ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 238 ล้านบาท และเงินกู้  1,293 ล้านบาท ทัง้นี ้หากแยกเฉพาะ
ธุรกิจเหลก็เงินกู้ ยืมลดลง 66 ล้านบาท และไมมี่หนีส้นิระยะยาวค้างชําระ  

- บริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 1,075 ล้านบาท เป็นเงินกู้ ยืมเพ่ือขยายการลงทุนในบริษัทร่วม และธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ใปประเทศญ่ีปุ่ น  

3. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เพิ่มขึน้ 116 ล้านบาท จาก 
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- บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ลดลง 165 ล้านบาท  เกิดจากเจ้าหนีค้่าไฟฟ้าลดลง และเจ้าหนีค้่า
เศษเหล็กลดลงเพราะราคาเศษเหล็กท่ีปรับตวัลดลงสอดคล้องตามสภาวะเศรษฐกิจและปริมาณในการรับ
ซือ้เศษเหลก็ลดลง  

- บริษัทย่อย มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เพิ่มขึน้ 281ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้  

 

ในส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเปล่ียนแปลงลดลง จํานวน 66 ล้านบาท จากผลประกอบการกลุ่มบริษัทท่ีขาดทุน 110 ล้าน
บาท โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทนุ 90 ล้านบาท และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุ 12 ล้านบาท  
 

โครงสร้างเงินทนุ   
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อยู่ในระดบั 3.1 เท่า เม่ือเทียบกบัปี 2557 
อยู่ท่ีระดบั 2.47 เท่า และอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นผู้ ถือหุ้นของงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 อยู่ในระดบั 
5.1 เทา่ เม่ือเทียบกบัปี 2557 อยูก่บัระดบั 2.43 เทา่ โดยเป็นผลมาจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้  

 

งบกําไรขาดทนุ 
1. รายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมสําหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

จํานวน 2,442 ล้านบาท ลดลง 1,714 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีรายได้รวมจํานวน 
4,156 ล้านบาท จาก 
- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 2,832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 เกิดจากปริมาณการจําหน่ายเหล็ก

ลดลงร้อยละ 61 และราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 23 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจชลอตวั มีการนําเข้าเหล็ก
แทง่ยาวแทนการบริการโภคในประเทศสง่ผลให้ราคาขายมีการปรับตวัลดลงตามกลไกตลาด 

- บริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้ จํานวน 1,034 ล้านบาท เกิดจากรายได้ 2 ส่วน คือ 1.
รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า 4 โครงการ ขนาดกําลงัการผลิตรวม 9.08 เมกะวตัต์ เป็นเงิน 77 ล้านบาท 
และ 2.รายได้จากการพฒันาโครงการ จํานวน 5 โครงการ ขนาดกําลงัการผลิตรวม 32.42 เมกะวตัต์ เป็น
เงิน 957 ล้านบาท  

2. รายได้อ่ืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อ่ืนเพิ่มขึน้ 109 ล้านบาท จากรายได้จากการขายใบอนญุาต 97 ล้าน
บาท ดอกเบีย้รับ 7  ล้านบาท, รายได้คา่ financial arrangement fee จํานวน 3 ล้านบาท และอ่ืนๆ 2 ล้านบาท  

3. กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 45 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบั
ปี 2557 ซึ่งขาดทุน 56 ล้านบาท เน่ืองจากกลุ่มบรษัทมีสินทรัพย์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศมากกว่าหนีส้ิน โดย
คา่เงินเยนญ่ีปุ่ นในปี 2558 เฉล่ียอยูท่ี่ 0.2996 เยนตอ่บาท และปี 2557 เฉล่ีย 0.2738 เยนตอ่บาท  

4. ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ มีจํานวน 2,100 ล้านบาท ลดลง 1,777 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.38 เม่ือ
เทียบกบัปี 2557 สาเหตจุาก 
- บริษัทฯ ลดลง 2,588 ล้านบาท สอดคล้องกบัปริมาณการจําหน่ายเหล็กท่ีลดลง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีชะลอตวั 
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- บริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 799 ล้านบาท จากการเร่ิมรับรู้ต้นทนุขายไฟฟ้า จํานวน 4 โครงการ ขนาดกําลงัการผลิต
รวม 9.08 เมกะวตัต์ เป็นเงิน 41 ล้านบาท และการพฒันาโครงการ จํานวน 4 โครงการ ขนาดกําลงัการผลิต
รวม 32.42 เมกะวตัต์ เป็นเงินจํานวน 758 ล้านบาท  

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจํานวน 28 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.26 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
เน่ืองจากปริมาณการขายท่ีลดลงทําให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการขาย
ลดลงตามปริมาณการขาย 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจํานวน 243 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 135 เม่ือเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา สาเหตหุลกัเกิดจาก 
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ จํานวน 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 เกิดจากบริษัทฯ รับรู้ค่า

เส่ือมราคาทรัพย์สินจากการหยุดผลิตโรงงานเฟสท่ี 1 จํานวน 31 ล้านบาท, การเลิกจ้างและค่าชดเชย
พนกังาน 147 คน จํานวนเงิน 11.30 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายการปอ้งกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบีย้ 2.60 ล้านบาท และคา่ประกนัภยัลกูหนีก้ารค้า 2.80 ล้านบาท  

- บริษัทย่อย มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ จํานวน 94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 207 สว่นใหญ่เกิดจากการ
ขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย ค่าวิจัยและพัฒนาโครงการ  จํานวน 
15.41 ล้านบาท, ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าธรรมเนียมอ่ืน จํานวน 8.45 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังาน จํานวน 2.33 ล้านบาท, คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง  2.74 ล้านบาท 

7. ต้นทุนทางการเงิน มีจํานวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 98 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน 
- บริษัทฯ เพิ่มขึน้ 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 สว่นใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมธนาคารของวงเงินกู้  เพ่ือใช้

ในธุรกิจโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น จํานวน 15 ล้านบาท  
- บริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 142 จากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือ

ขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น  
8. กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 110 ล้านบาท คิด
เป็นอตัราขาดสุทธิร้อยละ 4.86 และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นร้อยละ (8.69) เม่ือเทียบกับปี  
2557 ท่ีมีผลกําไรสทุธิรวม 47.34 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 1.15 และอตัราผลตอบแทนต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้นร้อยละ 3.65 โดยกําไรสทุธิและอตัรากําไรของบริษัทท่ีลดลงจากปริมาณการขายและราคา
ขายเหลก็ท่ีมีการปรับลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีชลอตวั  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพ่ิมเติม สําหรับวาระนีเ้ป็น
วาระเพ่ือทราบ 
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงิน  และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด

วันท ี่ 31 ธันวาคม 2558 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้

บริษัทต้องจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อน

เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั  
 

 จึงเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดงงบฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2558 โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นไว้ใน
หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงท่ี
ต้องใช้เพ่ือผ่านมติสําหรับวาระนี ้ต้องใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้
ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบ
ฉนัทะ จํานวน 136 ราย นบัคะแนนเสียงรวม 623,120,192 เสียง ดงันี ้
 เหน็ด้วย 623,100,192 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง        20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและได้ผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารไม่จัดสรรกาํไรเพ ื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

 ประธานกรรมการบริหาร คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ ชีแ้จงรายละเอียด สรุปดงันี ้ 
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จากผลการดําเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 81.55 
ล้านบาท จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2558 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี
ผา่นมาเป็นดงันี:้-  

รอบผลการดําเนินงาน  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีตามงบการเงินบริษัท (ล้าน
บาท) 

193.00  24.57 103.11 43.19 (81.55) 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)  800 800 800 800 800 
3. อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.10 - 0.10 - - 
4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 80.00 - 80.00 - - 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสําหรับปี (%) 41.45% - 77.59% - - 

 

 ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของ
งบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี
การเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเหน็สมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้
คราวในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
                 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จดัสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

1) อนุมัติไม่จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

ประจําปี 2558 ทําให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีทนุสํารองตามกฎหมายจํานวนทัง้สิน้ 13.79 ล้านบาท  

2) อนมุติังดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 จากผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงท่ี
ต้องใช้เพ่ือผา่นมติสําหรับวาระนีต้้องใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง จึงขอให้ท่ี
ประชมุลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบ
ฉนัทะ จํานวน 136 ราย นบัคะแนนเสียงรวม 623,120,192 เสียง ดงันี ้
 เหน็ด้วย 623,089,192 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9995 
 ไมเ่หน็ด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ                      0.0005 
 งดออกเสียง 28,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
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มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนมุติัการไม่จดัสรรกําไรเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน
ปันผลตามท่ีกลา่วข้างต้น  

 

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบ คณุกณวรรธน์ อรัญ ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

 กรรมการตรวจสอบ คณุกณวรรธน์ อรัญ ชีแ้จงวา่เพ่ือให้เป็นตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 

พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ.43 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

และกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทท่ีทําหน้าท่ีสอบบัญชีประจําทุกปี นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้

บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีหากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรายเดิมทําหน้าท่ีครบ 5 รอบบัญชี

ติดตอ่กนั บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคดัเลือกบริษัทท่ีย่ืนข้อเสนอและมีความเห็นได้ข้อสรุปว่าคดัเลือกบริษัท              

เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2559 โดยการแต่งตัง้เป็นรอบปีท่ี 9 ติดต่อกนั จากรอบ

ปีบัญชี 2551 ถึงปี 2559 เน่ืองจากเป็นสํานักงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้

ปฏิบติัหน้าท่ีในปีท่ีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี  
 

 ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอมีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบั 

บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
 

 ดงันัน้ ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และ

กําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้  
 

1. อนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2559 
(1) คณุประดิษฐ   รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218  และ 

      (เคยเป็นลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ระหวา่งปี 2556-2558 รวม 3 ปี)  
(2) คณุนงราม  เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334  

      (เคยเป็นลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ระหวา่งปี 2551-2555 รวม 5 ปี)  
  

 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
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 ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบั 

บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 

2. อนมุติัคา่สอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2559    
คณะกรรมการบริษัทโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2559 ในวงเงินไมเ่กิน 3.2 ล้านบาท รายละเอียดเป็นดงันี ้ 

บริษัทและบริษัทยอ่ย ปี 2558 (บาท) ปี 2559 (บาท)  
ปีท่ีเสนอ 

1.บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน)  1/1,015,000 2/1,120,000 
2.บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากดั  180,000 180,000 
3.บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 600,000 700,000 
4.บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  190,000 210,000 
5.บริษัท พรีเมียร์ โซลชูัน่ จํากดั  400,000 600,000 
รวมจ่าย  2,385,000 2,810,000 
หมายเหต ุ:  

  1/ แบง่เป็นคา่สอบบญัชีสําหรับปีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 455,000 บาท คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน 360,000 
บาท และคา่สอบทานงบการเงินบริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น จํานวน 200,000 บาท อนมุติัวงเงินไว้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท   
2/ แบง่เป็นคา่สอบบญัชีสําหรับปีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 460,000 บาท คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน 360,000 
บาท และคา่สอบทานงบการเงินบริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น เท่ากบั 300,000 บาท สําหรับค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 4 บริษัท จํานวน 
1.69 ล้านบาท  

 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงท่ี
ต้องใช้เพ่ือผ่านมติสําหรับวาระนี ้ต้องใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้
ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบ
ฉนัทะ จํานวน 138 ราย นบัคะแนนเสียงรวม 623,208,892 เสียง ดงันี ้
 เหน็ด้วย 623,180,892 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 งดออกเสียง 28,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      ไมน่บัเป็นฐานะเสียง 
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัฑ์อนมุติัแต่งตัง้คณุประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218 
และคณุนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจําปี 2559 และกําหนดคา่สอบบญัชีในวงเงินไมเ่กิน 3.2 ล้านบาท 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้
ถือหุ้นทราบ 
 

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ ชีแ้จงรายละเอียด ดงันี:้- ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วน
ปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจได้รับ
เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้  
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จํานวน 3 คน ดงันี:้-  
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่นอม ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ  

กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

3.คณุมาร์ค ดี. เรมีจาน กรรมการอิสระ  
 

อนึ่ง จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 นัน้ พบว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือ
บคุคลเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระในครัง้นี ้ด้วยเหตุ
นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียท่ีครบรอบออกตามวาระในครัง้นีไ้ด้
พิจาณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 

ทัง้นี ้ประวติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยในลําดบั 4 ของ
หนงัสือเชิญประชมุ 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงท่ี
ต้องใช้เพ่ือผ่านมติสําหรับวาระนี ้ต้องใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้
ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเลือกทัง้คณะและเป็นรายบคุคล 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบ
ฉนัทะ จํานวน 139 ราย นบัคะแนนเสียงรวม 623,220,892 เสียง ดงันี:้-  
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ลําดบั ช่ือกรรมการ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง 
เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 

6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่นอม  623,189,892 100.0000 0 0.0000 31,000 - 
6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  623,189,892 100.0000 0 0.0000 31,000 - 
6.3 คณุมาร์ค ดี. เรมีจาน 623,189,892 100.0000 0 0.0000 31,000 - 

 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันฑ์อนุมติัแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กลัยาภรณ์ ปานมะเริง และคณุมาร์ค ดี. เรมีจาน ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ประจาํปี 2559 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้
ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม  ชีแ้จงรายละเอียด ดงันี ้
เพ่ือปฏิบติัตามแนวทางของบรรษัทภิบาลท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้รายงานและแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจําปี 2558 ไว้ในรายงานประจําปี 2558 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อย
แล้ว 
 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกําหนดให้มีการ

ทบทวนทกุปี ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะ

จงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กบับริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ่งได้มีการ
ดําเนินการตามกระบวนการกลัน่กรอง พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกบับริษัทในธุรกิจประเภท
และ ขนาดเดียวกันตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติั
กําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ในวงเงินเทา่กบัปี 2558 เป็นดงันี ้

 

องค์ประกอบคา่ตอบแทน                         ปี 2559 
คา่ตอบแทนรายเดือน (อตัราเดิม) 

(บาท/คน/เดือน) 
คา่เบีย้ประชมุ (อตัราเดิม) 

(บาท/คน/ครัง้) 
(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริษัท 

 

 
20,000 
15,000 

 
30,000 
20,000 
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(2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
 

-ไมมี่- 

 
 

15,000 
10,000 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
-ไมมี่- 

 
15,000 
10,000 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 

 
-ไมมี่- 

 
15,000 
10,000 

(3) สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ  
1. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. การประกนัภยัอบุติัเหต/ุการเดินทาง 

 
ทนุประกนัภยั วงเงิน 100,000,000 บาท 

คา่เบีย้ประกนัภยัทัง้ 2 รูปแบบกําหนดให้มีจํานวน 
วงเงิน ไมเ่กิน 400,000 บาท 

(4) โบนัส ค่าเบีย้ประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ 
และคา่ตอบแทนอ่ืน  

การจ่ายโบนสั ค่าเบีย้ประกนัภยัทางธุรกิจ คา่ตอบแทนพิเศษ และ
ค่าตอบแทนอ่ืน มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ จัดสรร 
และเม่ือรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว 
กําหนดให้มีจํานวนเงินไมเ่กินวงเงิน 5.0 ล้านบาท 

 

 ทัง้นี  ้กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม สําหรับการจ่ายค่าเบีย้
ประชมุจะจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าประชมุ 

 

อนึ่ง ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงิน 2.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่าย

โดยไมเ่กินหลกัเกณฑ์ ทัง้นี ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงท่ี
ต้องใช้เพ่ือผ่านมติสําหรับวาระนี ้ต้องใช้เสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
จงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง  
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบ
ฉนัทะ จํานวน 142 ราย นบัคะแนนเสียงรวม 623,227,893  เสียง ดงันี:้-  
 เหน็ด้วย 623,190,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9941 
 ไมเ่หน็ด้วย 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0013 
 งดออกเสียง 29,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0047 
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 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี:้-  
 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนมุติัคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอ 

  

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตยิืนยันการนําบริษัท  เชาว์ เอ ็นเนอร์ยี่ จาํกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   
 

 ประธานฯ มอบหมายให้ คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

ประธานกรรมการบริหาร คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ ชีแ้จงรายละเอียด ดงันี:้ - บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั “CE” ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 90.93 ของทนุชําระแล้วหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ CE มีความประสงค์จะเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ. (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ตลาดหลกัทรัพย์”) (Spin-Off) 
ทัง้นี ้เพ่ือให้ CE มีการดําเนินงานท่ีชัดเจนแยกออกจากธุรกิจของบริษัทและเกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสดุ มีความยืดหยุ่น
คลอ่งตวัในการเข้าถงึแหลง่เงินทนุมากขึน้ ตลอดจนมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตในอนาคต ด้วยเหตุ
นี ้CE จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท 
(เจ็ดร้อยหกสบิล้านบาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 380,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสบิล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัท (Pre-
emptive Rights) โดยมีรายละเอียดสารสนเทศปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบั 5.  

 

ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 ได้อนมุติัการนําบริษัท เชาว์ เอ็น
เนอร์ย่ี จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากมติดังกล่าวได้รับอนุมัติมาเกินกว่าหนึ่งปี  ดังนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครัง้นีเ้ป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลต่อบริษัท 
โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กบั CE ให้มากขึน้ เพิ่มความสามารถในการแข็งขนัในธุรกิจของ CE รวมทัง้ เพ่ือให้ CE สามารถ
ระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ยงัเป็นการเพิ่มมลูคา่เงินลงทนุใน CE ของบริษัทให้มากขึน้  

 

จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัยืนยนัการนําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ และกําหนดให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ีประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการ
กําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของการเสนอขายหุ้นสามญัของ CE ให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
ดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าว ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การนํา CE เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และการดําเนินการขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถามสรุปใจความสําคญัได้ดงันี:้- 
ช่ือ ข้อซกัถาม/คําชีแ้จง/ข้อคิดเหน็ 

คณุสรุชยั ชีพเจริญรัตน์  
ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วย
ตนเอง 

ข้อซกัถาม:-  
1. เปา้หมายท่ีจะนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประมาณเม่ือไหร่ ภายในปีนีห้รือไม ่ 
2. หากมีการลา่ช้าจะมีผลกระทบตอ่งบการเงิน หรือ D/E Ratio ของบริษัทแมอ่ยา่งไร 
3. เปา้หมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ของ CE จํานวนเมกะวตัต์เป็นอยา่งไร  
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คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร   

คําชีแ้จง:- 
1. เม่ือการประชมุผู้ ถือหุ้นปีท่ีแล้วมีมติอนมุติัให้นําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ต่อมาหลงัจากได้รับมติอนมุติัแล้วบริษัทฯ ก็มีการเตรียมตวัมาตลอดจนกระทัง้
ล่าสดุบริษัทฯ มีความพร้อมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี มติดงักล่าวเกินกว่าหนึ่งปีคณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นว่าถึงเวลาเหมาะสมท่ีจะขอยืนยันมติผู้ ถือหุ้นอีกครัง้  บริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะย่ืน 
Filing ภายในปีนี ้และคาดหวงัท่ีจะ IPO ตามแผนภายในปีนี ้ทัง้นี ้ต้องขึน้อยู่กับการพิจารณา
อนมุติัของหน่วยงานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าจะอนมุติัให้บริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลลาดหลกัทรัพย์ได้ช่วงไหน 

2. ธุรกิจเหลก็แทง่ยาวมี D/E ratio คอ่นข้างต่ํา มีหนีส้นิระยะยาว 0 บาท ในขณะท่ีบริษัทมีทรัพย์สิน
กว่า 1,000 ล้านบาท จึงเป็นโอกาสให้บริษัทเข้าสูร่ะยะการลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ ได้ โดยการใช้งบ
การเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัทไประดมทนุผา่นสถาบนัการเงิน หรือช่องทางการระดมทนุอ่ืนๆ เพ่ือ
ไม่ให้รบกวนผู้ ถือหุ้นในการเพ่ิมทนุซึง่แสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจสูธุ่รกิจพลงังาน
และมีจํานวนเมกะวัตต์ท่ี COD ไปแล้วส่วนหนึ่งโดยไม่ได้มีการรบกวนผู้ ถือหุ้นในการเพิ่มทุน 
อย่างไรก็ดี การลงทุนของ CE ไม่ได้มองการลงทุนเพียงระยะสัน้หรือจํานวนเมกะวัตต์น้อยๆ 
คาดหวงัว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างธุรกิจซึง่เป็นธุรกิจท่ีค่อนข้างแข็งแรงสามารถสร้างกระแสเงิน
สดต่อเน่ืองให้กับกลุ่มบริษัทได้ บริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีระดมทุนเพ่ือมาลงทุนในธุรกิจพลงังาน
หลากหลายช่องทางซึง่หนึง่ในแผนงาน คือ การนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
 

ทัง้นี ้หากแผนงานดงักลา่วเกิดความลา่ช้าจะเกิดผลกระทบกบับริษัทอยา่งไรนัน้ ในปีนีบ้ริษัทฯ มี
จํานวนเมกะวัตต์ท่ี COD มากขึน้ และมีงานรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง
รายได้สามารถสร้างผลกําไรกลบัเข้ามาบริษัทฯ ทําให้ส่วนของทุนของบริษัทแข็งแกร่งขึน้ไปลด
สัดส่วน D/E ได้ในอนาคต ประกอบกับธุรกิจเหล็กแท่งยาวตัง้แต่เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ก็มีผลกําไรอย่างต่อเน่ือง แต่ในปี 2558 เป็นปีท่ีท้าท้ายสําหรับธุรกิจเหล็กจึงเกิดผล
ขาดทนุ ถ้าไม่คํานึงถึงตวัรายการท่ีเป็นพิเศษเฉพาะปีท่ีแล้วบริษัทฯ ก็น่าจะมีผลกําไรต่อเน่ืองทกุ
ปีก็จะช่วยเสริมให้สว่นของทนุแข็งแกร่งขึน้ไปอีก อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้ปิดกัน้เร่ืองการเพิ่มทนุ
เพียงแตม่องวา่ช่องทางไหนท่ีจะเป็นประโยชน์กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นมากท่ีสดุ  

 

3. ส่วนแผนธุรกิจของ CE ทางคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนให้มีลงทุน, ขยายการลงทุน, 
กระจายความเส่ียงสู่ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเหล็กเพียงอย่างเดียว ซึ่งบริษัทฯ 
มีแผนการลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองในธุรกิจท่ีสร้างผลตอบแทนสมเหตสุมผลให้กบับริษัทในระยะยาว   
- แผนระยะสัน้ ภายหลงั IPO จะมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแรงย่ิงขึน้ สว่นของทนุแข็งแกร่งขึน้ 

และเป็นบริษัทท่ีสามารถระดมทุนได้หลากหลายรูปแบบก็จะนํามาซึ่งฐานทุนท่ีแข็งแรงขึน้ 
และจะสามารถเข้าไปลงทนุในโครงการตา่งๆ ได้มากย่ิงขึน้ 

- แผนระยะกลาง มีการลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง  
- แผนระยะยาว หากมีการพฒันาธุรกิจในรูปแบบอ่ืนใดๆ อย่างไร จะรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
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เป็นระยะๆ หรือเม่ือคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติรายการผ่านช่องทางตลาดตลาด
หลกัทรัพย์ในลําดบัตอ่ไป  

คณุสวุรรณี เตชาทวีวรรณ 
ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วย
ตนเอง  

ข้อซกัถาม:-  
1.อยากทราบวา่ทําไมปีท่ีแล้วจงึ IPO ไมท่นั 
2.จํานวนเมกะวตัต์ท่ี COD ไปแล้วเป็นจํานวนเทา่ไหร่  
3.หลงัการเพิ่มทนุแล้วจะเพิ่มจํานวน MW เป็นเทา่ไหร่ในแตล่ะปี 
4.IRR คุ้มหรือไมก่บัท่ีลงทนุ และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นตวัเลขเทา่ไหร่ 
5.อตัราซือ้ขายไฟฟา้คงท่ีเป็นก่ีเยน  
6.ถ้าจะ IPO ได้จะเข้าไตรมาสไหนของปีนี ้ 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร   

คําชีแ้จง:-  
1. เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทสว่นใหญ่จะอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่ น ฉะนัน้ ความซบัซ้อนจะมากกวา่บริษัทท่ี
ทําธุรกิจในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว บริษัทฯ มีบริษัทย่อยท่ีอยู่ในประเทศไทย บริษัทร่วม
ทนุในประเทศสงิคโปร์ และมีบริษัทลงทนุเองในประเทศญ่ีปุ่ น  เน่ืองจากการเข้าตลาดหลกัทรัพย์
เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนต้องเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์  และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะทํางานหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัท 
และท่ีปรึกษาทางการเงิน  บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อม อีกทัง้ มีบริษัทท่ีเก่ียวข้องอยู่ใน
หลายประเทศ จึงต้องทํากฎหมายเปรียบทียบเพ่ือเป็นตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งข้อมลูค่อนข้างละเอียดและต้องใช้เวลา ซึ่งปัจจุบนัได้เตรียมสมบูรณ์แล้ว 
จากนีไ้ปจะเหน็ความคืบหน้าท่ีเร็วขึน้  

2. โครงการท่ีสร้างเสร็จแล้ว จํานวน 25 เมกะวตัต์ เป็นโครงการท่ี COD ไปแล้วจํานวน 23.5 เมกะ
วตัต์ และประมาณ 2 เมกะวตัต์ อยูร่ะหวา่งรอการเช่ือมตอ่สายสง่  

3. IRR ของการลงทุนคุ้มค่าหรือไม่ ท่ีผ่านมาบริษัทคํานึงถึงผลตอบแทน การกระจายความเสี่ยง
ของการลงทุน การสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ ธุรกิจมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่ นเป็นระยะเวลา 20 ปี อตัราซือ้ขายไฟฟ้าคงท่ี ธุรกิจนีส้ามารถสร้าง
กระแสเงินสดอย่างคงท่ีไปตลอดอาย ุ20 ปี ส่วนผลการตอบแทนเน่ืองจากปัจจบุนัดอกเบีย้ของ
ประเทศญ่ีปุ่ นค่อนข้างต่ํา บริษัทจึงได้ต้นทนุในการกู้ ยืมเพ่ือนํามาลงทนุในอตัราค่อนข้างต่ํา จึง
ทําให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและคุ้ มค่าต่อการลงทุน สําหรับ EIRR ท่ีเหมาะสม
ประมาณการอยู่ท่ีเลขสองหลกั ตัง้แต่สิบต้นไปถึงสิบปลาย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาดและเง่ือนไขของ
โครงการ 

4. อตัราซือ้ขายไฟฟ้า (FiT) ท่ีบริษัทฯ มีอยู่ประกอบด้วย 40 เยน, 36 เยน, 32 เยน และ 27 เยน ต่อ
หนึง่หน่วยไฟ 

5. บริษัทคาดวา่จะย่ืน Filing ภายในปีนี ้สว่นเร่ืองเวลาขออนญุาตให้ FA ตอบผู้ ถือหุ้น 
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ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
บริษัท เอเซียพลสั แอดไว
เซอร่ี จํากดั 
 

ชีแ้จงว่า :-ตามแผนของบริษัทจะใช้งบการเงินไตรมาสท่ี  1 ซึ่งจะออกประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม ทางท่ีปรึกษาทางการเงินจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน อย่างเร็วสามารถย่ืน filing ได้
เดือนมิถุนายน 2559 ตามแผนจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือนในการพิจารณาของสํานักงาน ก.ล.ต. 
และคาดวา่จะซือ้ขายได้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี ภายใต้เง่ือนท่ีวา่ทกุอยา่งดําเนินไปตามแผน  

ผู้ ถื อหุ้ น ม าป ระชุม ด้ วย
ตนเอง 

ข้อซกัถาม:- ทราบมาวา่ราคาเหลก็ปรับตวัขึน้มาเยอะประมาณ 50% 
1. สาเหตท่ีุราคาเหลก็ปรับตวัเพิ่มขึน้เกิดจากอะไร และอีกนานเทา่ไหร่  
2. ผลกระทบกบัธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นอยา่งไรบ้าง อีกนานแคไ่หน  
3. จํานวนเมกะวตัต์ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ภายในสิน้ปีนีจ้ะเป็นเทา่ไหร่ 
4. ภายหลงัจาก CE เข้าตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ถามวา่ CE มีเสน่ห์ตรงไหนท่ีจะทําให้ผู้ลงทนุยงัมัน่ใจ
วา่เดินหน้าไปด้วยกนั และเข้าใจถกูหรือไมท่ี่ทาง CE จะเป็นผู้ ท่ีก่อสร้างให้กบัรายอ่ีนๆ ท่ีไปลงทนุ
ในประเทศญ่ีปุ่ น ถ้าใช่ Backlog ตรงนีมี้จํานวนเทา่ไหร่ และ Margin อยูท่ี่ประมาณเทา่ไหร่ 

5. โครงการท่ีร่วมทนุกบักลุม่ RATCH ratio ตกประมาณเทา่ไหร่  
คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร   

คําชีแ้จง:- 
1. ราคาเหล็กมีการปรับตวัขึน้จากสิน้ปีท่ีผ่านมาถึงปัจจบุนัราคาปรับตวัเพิ่มขึน้ประมาณ 30% แต่
ไม่ถึง 50% สาเหตท่ีุราคาเหลก็ปรับตวัเพิ่มขึน้ สว่นตวัมองว่าเน่ืองจากปีท่ีแล้วราคาเหลก็ปรับตวั
ลงเร็วและแรงเกินพืน้ฐาน เน่ืองจากประเทศจีนมีการส่งออกสินค้าเหล็กมาขายในประเทศไทย
เป็นจํานวนมากในปีท่ีแล้ว และส่งออกมาในราคาท่ีขายขาดทุน เน่ืองจากภาวะล้นตลาดของ
กําลงัการผลิตในประเทศจีนมีปัญหาอย่างรุนแรง จึงทําให้ผู้ประกอบการเหลก็ในประเทศต้องลด
ราคาเพ่ือปรับตัวตามกลไกตลาดซึ่งเป็นราคาท่ีลงเร็วและแรงเกินพืน้ฐาน ต่อมาเม่ือภาครัฐมี
มาตรการควบคมุเหล็กไม่ได้มาตรฐานท่ีนําเข้ามาในประเทศ จึงทําให้ราคาเหลก็กลบัมาสะท้อน
ต้นทนุท่ีแท้จริงในอตัราท่ีเร็วขึน้  
 

สําหรับราคาเหลก็จะคงราคาแบบนีไ้ปอีกนานแคไ่หน สว่นตวัมองวา่ราคาเหลก็ได้ผ่านช่วงต่ําสดุ
ไปแล้วทัง้ในแง่ราคาสินแร่และราคาสินค้าสําเร็จรูป หรือ ราคาเหล็กรูปพรรณ จากนีไ้ปคาดว่า
ราคาน่าจะทรงตวัและคอ่ยๆ ปรับขึน้ตามภาวะ   
 

สว่นราคาท่ีปรับตวัขึน้จะขึน้ได้นานแค่ไหนนัน้ มองว่าท่ีผ่านมาราคาเหล็กลงเร็วเกินพืน้ฐานและ
ต้นทนุจริง เพราะฉะนัน้ราคาท่ีปรับขึน้น่าจะทรงตวัและคอ่ยขยบัขึน้สะท้อนตามต้นทนุท่ีแท้จริง 
 

2. ส่วนจะมีผลกระทบอย่างไรกบับริษัทบ้าง ขอชีแ้จงว่าบริษัทไม่ได้ทําผลิตเหล็กสําเร็จรูป แต่ผลิต
เหล็กต้นนํา้ประเภทวตัถดิุบ โดยท่ีผ่านมาบริษัทมีการขายสินค้าเพ่ือเป็นการทดแทนการนําเข้า 
และเป็นสินค้าท่ีตลาดขาดแคลน ฉะนัน้ สินค้าของบริษัทจะมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสงู 
แต่ปี ท่ีแล้วท่ีขายสินค้าได้ปริมาณน้อยลงนัน้  เน่ืองจากมีการทะลักเข้ามาของเหล็กจาก
ตา่งประเทศ แตเ่ม่ือภาครัฐมีมาตรการเพ่ือควบคมุคณุภาพเหลก็นําเข้าทําให้ผู้ประกอบการมีการ
นําเข้ายากขึน้ การนําเข้าต้องเป็นสินค้าเหล็กท่ีมีคุณภาพจริง ประกอบกับประเทศคู่ค้าอย่าง
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ประเทศจีนลดกําลังการผลิตเหล็กลงทําให้อัตราการทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยน้อยลง 
สอดคล้องกบัราคาเหลก็ท่ีขยบัตวัแข็งขึน้เม่ือต้นปีท่ีผา่นมา  
 

มองว่าในระยะจากนีไ้ป ปัจจยัท่ี 1. สินค้าจะมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสงู  ปัจจยัท่ี 2.มี
มาตรการเชิงนโยบายจากทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเร่ืองการสกัดเหล็กนําเข้าท่ีเป็นเหล็ก
คณุภาพต่ําทําให้เหลก็ต้นทนุต่ํามาดัม๊พ์ตลาดได้ยากขึน้  
 

ส่วนมาตรการเชิงบวกเร่ืองนโยบายจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือ เมกะโปรเจ็กต์ เช่น 
โครงการรถไฟฟ้า สว่นต่อขยายสนามบินสวุรรณภมิูเฟส 2 หรือ โครงการบําบดันําเสีย ของ AOT 
มลูค่าเงินลงทุนรวมกันนับแสนล้านบาท โครงการเหล่านีต้้องใช้เหล็กบริโภคเป็นส่วนประกอบ 
ด้วยเหตผุลดงักล่าวมองว่าเหล็กได้ผ่านจดุต่ําสดุมาแล้วจากนีร้าคาน่าจะทรงตวัและค่อยๆ ขยบั
ขึน้  

 

3. จํานวนเมกะวตัต์ท่ี COD ปัจจุบนัมีจํานวน 23.5 เมกะวตัต์ ตามท่ีคณะกรรมการมีมติอนมุติัให้
ลงทุนระยะท่ี 1 ขนาด 18 เมกะวัตต์, ระยะท่ี 2 ขนาด 15 เมกะวัตต์ และร่วมลงทุนกับกลุ่ม 
RATCH ขนาด  40 เมกะวัต ต์   ส่วนโครงการอ่ืนๆ  ท่ีบ ริษัทอยู่ ระหว่างเต รียมการเสนอ
คณะกรรมการ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล จะต้องนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุติัตามลําดบัจึงจะสามารถแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์ได้ อยา่งไร
ก็ดี ในวาระท่ี 10 จะรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
ในลําดบัถดัไป ทัง้นี ้มีโครงการสว่นใหญ่จะ COD ได้ในปีนี ้

 

4. บริษัทมีการทยอยรับงาน EPC ทัง้โครงการท่ีร่วมทนุและบคุคลภายนอก เม่ือปีท่ีผ่านมาบริษัทมี
การเซ็นสญัญางาน EPC กบับริษัทท่ีร่วมลงทนุกบั RATCH มลูค่างานประมาณ 7,000 ล้านเยน 
ซึง่มีการเร่ิมทยอยก่อสร้าง สว่น margin ไมส่ามารถพดูได้ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทลงทนุในสดัสว่น 40%  
และกลุม่ RATCH สดัสว่น 60%  
 

สําหรับความน่าสนใจในตัว CE อยู่ท่ีตัวธุรกิจซึ่งสามารถเก็บเก่ียวผลตอบแทนท่ีมีเสถียรภาพ
และค่อนข้างมัน่คงได้ตลอดอาย ุ20 ปี และข้อจํากดัของตลาดในการลงทนุก็กว้างกว่า เน่ืองจาก
นี ้FiT หรือใบอนญุาตซือ้ขายไฟท่ีประเทศญ่ีปุ่ นอนมุติัออกมาจํานวน 20,000 ปลายๆ ถงึ 30,000 
เมกะวตัต์ และยงัมีนโยบายสง่เสริมต่อเน่ือง เพราะฉะนัน้การท่ีบริษัทได้มีโอกาสไปเปิดตลาดเม่ือ
ประมาณ 3 ปีท่ีแล้วทําให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในหลายๆ รูปแบบ ทัง้ในแง่ของ setup ของบริษัท
ท่ีเร่ิมก่อน ในแง่ของโครงการท่ีสามารถก่อสร้างและ COD ได้จริง และมีสถาบนัการเงินทัง้ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศไทยให้การสนับสนุน จึงทําให้ความน่าสนใจภายหลังจาก CE เข้า
ตลาดหลกัทรัพย์ คือ CE สามารถระดมทุนได้หลากหลายช่องทางด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่าน 
บมจ.เชาว์ สตีลฯ เม่ือมีฐานทนุท่ีแข็งแรงมากขึน้ประกอบกบัธุรกิจท่ีเปิดกว้างให้เข้าลงทนุได้ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นทําให้บริษัทเติบโตได้เร็วขึน้ และมีจํานวนเมกะวตัต์ท่ีสามารถ COD ได้เร็วขึน้  
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คณุสมพงษ์ รติพิชยกลุ 
ผู้ รับมอบฉันทะจากคุณ
ศิริณา รติพิชยกลุ 

ข้อซกัถาม:- 
1. โครงการท่ีมีการ COD และกําลงัก่อสร้างรวมแล้วก่ีเมกะวตัต์ บริษัทตัง้เปา้ว่าก่อนท่ีจะ IPO จะมี
จํานวนเมกะวตัต์ในมือเท่าไหร่ รวมถึง โครงการท่ีได้รับใบอนญุาตซือ้ขายไฟแล้วแต่อยู่ระหว่าง
พฒันามีอยูก่ี่เมกะวตัต์  

2. โครงการท่ีประเทศฟิลิปปินส์ และโครงการอ่ืนๆ มีโครงการไหนบ้างท่ีมีปัญหาล่าช้า หรือจะหยดุ 
อยากจะให้เลา่ให้ฟังวา่บริษัทมีการดําเนินการไปอยา่งไรบ้าง  

3. โครงการท่ี COD แล้ว จํานวน 23.5 เมกะวตัต์ เฉล่ียแล้วกําไรสทุธิก่ีล้านตอ่เมกะวตัต์ 
4. โครงการท่ีประเทศฟิลิปปินส์มีโอกาสท่ีโครงการจะล้มไปเลยไม่ทําหรือว่าจะขอเพ่ิมเติม หรือถ้า
ถือสทิธิ FiT ไว้แตไ่มทํ่าอะไรเลยจะโดนปรับหรือไม ่

5. ทําไมประเทศญ่ีปุ่ นจงึให้บริษัทจากตา่งชาติเข้าไปลงทนุ  
6. CHOW มีจดุแข็งอะไร จงึทําให้ RATCH กบั BCP มาร่วมลงทนุ 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร   

คําชีแ้จง:- 
1. จํานวนโครงการท่ี COD แล้วมีจํานวน 23.5 เมกะวตัต์ ก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ประมาณ 25-26 เม
กะวตัต์ อีกประมาณ 2 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างรอการเช่ือมสาย ส่วนโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างมีโครงการท่ีร่วมทนุกบักลุ่ม RATCH จํานวน 40 เมกะวตัต์ แต่เร่ิมก่อสร้างโครงการแรก
ก่อนขนาด 27 เมกะวตัต์ และมีโครงการท่ีจะเร่ิมก่อสร้างให้เร็วๆ นี ้โดยการพฒันาโครงการให้กบั
เอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยจํานวน 30 เมกะวตัต์ ซึ่งเร่ิมก่อสร้างเฟสแรกขนาด 4 เมกะวตัต์ 
ส่วนจํานวนเมกะวตัต์ท่ีอยู่ในระหว่างพฒันาบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูใน Filing ท่ีจะย่ืนต่อตลาด
หลกัทรัพย์ ขออนญุาตวา่ยงัให้ข้อมลูไมไ่ด้ 

2. สําหรับจํานวนกําไรสทุธิตอ่เมกะวตัต์ ขออนญุาติวา่ให้ข้อมลูไมไ่ด้ 
3. โครงการอ่ีนนอกจากในประเทศญ่ีปุ่ น มีโครงการโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทยติดตัง้ไปแล้ว
ประมาณ 7 เมกะวตัต์ คาดว่าจะ COD เสร็จสิน้ทัง้หมดภายในไตรมาสท่ี 2 อตัรารับซือ้ขายไฟท่ี 
6.95 บาทตอ่หนึง่หน่วยไฟ ระยะเวลา 20 ปี  

 

สําหรับโครงการท่ีประเทศฟิลิปปินส์ปัจจุบันชะลอการลงทุน สาเหตุเน่ืองจากระเบียบของ
ประเทศฟิลิปปินส์ออกมาว่าต้อง COD ภายในเดือนมีนาคม 2559 ท่ีผ่านมา และให้โควต้าเพียง
จํานวน 500 เมกะวตัต์ หมายถึงผู้ลงทนุรายใด COD ได้ก่อนมีสิทธิก่อน ซึง่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะเข้าลงทนุโดยท่ีอาจจะมีผู้ลงทนุรายอ่ืนได้ดําเนินการก่อสร้างไป
ก่อนอาจจะทําให้บริษัท COD ไม่ทันจํานวน 500 เมกะวัตต์แรกซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ต่อมาพฒันาการของประเทศฟิลิปปินส์มีการขยายกําลงัการผลิตจากจํานวน 500 เม
กะวตัต์ เป็นจํานวน 1,000 เมกะวตัต์ และมีการขยายเวลาจากสิน้เดือนมีนาคม 2559 มาเป็นสิน้
เดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทรับทราบว่ามีการขยายเวลา ทัง้นี ้บริษัทยงัคงรอ
ท่าที เน่ืองจากช่วงเดือนมิถนุายนปีนีเ้ป็นช่วงเลือกตัง้ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ถ้าผู้ลงทนุหรือ ผู้ ถือ
หุ้นได้ติดตามข่าวประเทศฟิลิปปินส์ก็จะเข้าใจว่าเวลามีการเปล่ียนรัฐบาลแต่ละครัง้นโยบายก็
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อาจจะมีการเปล่ียนแปลง อย่างไรก็ดี ทางหน่วยงานไฟฟ้าของประเทศฟิลิปปินส์ให้ข้อมลูมาว่า
จะขยายเพดานจากจํานวน 1,000 เมกะวตัต์ เป็นจํานวน 3,000 เมกะวตัต์ และจะขยายเวลา
ออกไปอีก 1 ปี หรือ 12 เดือน แต่ ณ วนันีน้โยบายต่างๆ ยงัไม่ได้ประกาศออกมาเป็นรูปธรรม ถ้า
เม่ือไหร่ท่ีนโยบายประกาศออกมาเป็นรูปธรรมแล้ว และบริษัทมีเวลาเข้าไปก่อสร้างอย่าง
เพียงพอก็ถือวา่ความเส่ียงนีจ้ะถกูกําจดัออกไป  
 

ทัง้นี ้บริษัทมีใบอนญุาตอยู่ในมือแล้วเพียงแต่ใบอนญุาตดงักล่าวถ้าบริษัทเข้าไปลงทนุก็จะโดน
เง่ือนไข 2 ข้อ คือ 1.บริษัทต้องสร้างให้เสร็จและ COD ให้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งผ่าน
มาแล้ว บริษัทมองว่ามีความกดดนัเร่ืองเวลาอาจทําให้เกิดความเส่ียงได้ บริษัทจึงถือสิทธิ FiT ไว้
ก่อน และรอนโยบายว่าขยายออกไปมากน้อยแค่ไหน 2.จะรับเช่ือมไฟ หรือ COD เฉพาะจํานวน 
500 เมกะวตัต์แรก ซึ่งบริษัทมองว่าในท้องตลาดขณะท่ีบริษัทลงทุนก็อาจจะมีบริษัทอ่ืนลงทุน
เช่นกัน ซึ่งบริษัทมองว่ามีความเส่ียงเร่ือง SCOD จึงรอจนมีการขยายเวลาจากสิน้เดือนเดือน
มีนาคมมาเป็นสิน้เดือนมิถุนายน และขยายจาก 1,000 เมกะวตัต์ มาเป็น 3,000 เมกะวตัต์ แต่
การขยายสามเดือนบริษัทมองวา่ไม่ได้ตอบโจทย์ เพราะการท่ีบริษัทลงทนุไปอาจมีความเส่ียง จึง
ถือสิทธิ FiT ไว้อยู่ เพ่ือรอความชดัเจนและได้มีการติดตามนโยบายจากทางประเทศฟิลิปปินส์ซึ่ง
มีข้อมลูมาอพัเดทให้ตลอดว่าจะขยายเวลาไปอีกจากสิน้เดือนมิถุนายน 2559 ไปอีก 1 ปี  หรือ 
12 เดือน และขยายการรับซือ้ไฟจากจํานวน 1,000 เมกะวตัต์ เป็นจํานวน 3,000 เกมะวตัต์ ซึ่ง
ถ้ามีการประกาศอยา่งชดัเจนก็คิดวา่ข้อกงัวลตา่งๆ ก็ไมน่า่จะเป็นประดน็  
 

4. ในแง่ของการปรับทางประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีกฎระเบียบในการปรับ แต่การท่ีบริษัทถือสิทธิ FiT 
ไว้ เพราะคํานึงถึงการควบคุมความเส่ียง ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้รอความ
ชัดเจน เพ่ือดูว่ารัฐบาลใหม่ท่ีจะมีการเลือกตัง้ยังมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนหรือไม ่
ทัง้นี ้ใบอนญุาตซือ้ขายไฟมีอาย ุ20 ปี นบัจากวนั COD  
 

โครงการอ่ืนในประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่มีความลา่ช้าบ้างในเร่ืองของระเบียบซึง่ท่ี
ผ่านมาช่วงปลายปีหน่วยงาน กกพ. มีการปรับปรุงระเบียบให้มีความทนัสมยัมากขึน้ ซึ่งในการ
ปรับเปล่ียนระเบียบแต่ละครัง้บริษัทต้องย่ืนเอกสารเข้าไปใหม่ แต่บริษัทได้สร้างเสร็จหมดแล้ว
และทยอย COD ทัง้นี  ้กกพ.เพิ่งประกาศขยายจากสิน้เดือนธันวาคม 2558 มาเป็นสิน้เดือน
มิถุนายน 2559 เน่ืองจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปมีปริมาณค่อนข้างเยอะ จึงทําให้บางแห่งไม่
สามารถ COD ได้ทัง้หมดภายในเดือนธนัวาคม 2558 จงึเป็นเหตใุห้มีการขยายเวลา  
 

สําหรับโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่ นไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบเป็นนยั ถ้าผู้ ถือหุ้นท่านใดมีการติดตาม
ข่าวการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น จะทราบว่าประเทศญ่ีปุ่ นมีความ
ชดัเจนมากในแง่ของระเบียบ เพียงแตไ่ม่สามารถเร่งเร่ืองเวลาได้ การย่ืนขอใบอนญุาตต่างๆ ต้อง
เป็นไปตามขัน้ตอนทําให้บางโครงการมีความล่าช้า แต่บริษัทยังยืนยันว่าเป็นรายแรกและ
ปัจจบุนัเป็นรายเดียวท่ีพฒันาโครงการอยา่งครบวงจร  
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5. ภาวะตลาดโดยรวมของประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่างชาติ
สามารถเข้าถือครองท่ีดินได้ สามารถเข้าไปจดัตัง้บริษัทและถือหุ้นได้ 100% ระเบียบต่างๆ ของ
ประเทศญ่ีปุ่ นค่อนข้างจะเอือ้อํานวยให้กับนักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนในประเทศญ่ีปุ่ น 
นอกจากนี ้ประเทศญ่ีปุ่ นเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุรัฐบาลคงจะสง่เสริมให้ผู้ประกอบการหรือนกัธุรกิจ
จากทุกมุมโลกเข้ามาลงทุน ส่วนตัวธุรกิจพลงังานใช้เทคโนโลยีไม่ได้มีความซบัซ้อนอะไรและ
ตลาดก็เปิดกว้าง เน่ืองจากระเบียบท่ีคอ่นข้างชดัเจนซึง่ต้องเป็นนกัลงทนุท่ียากเข้าไปลงทนุจริงๆ  

 

6. ทําไมบริษัทอ่ืนๆ ถึงเลือก CHOW เป็นพันธมิตร อาจจะเป็นในแง่ดีท่ีบริษัทได้เร่ิมเข้าไปศึกษา
โครงการก่อนในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา และไม่ได้มีขนาดองค์กรท่ีใหญ่มาก จึงมีความคล่องตวัและ
ความรวดเร็วในการตดัสินใจ ทําให้หลายๆ โครงการสามารถเข้าไปร่วมลงทนุได้ก่อนเม่ือเทียบ
องค์กรขนาดใหญ่ซึง่อาจจะมีระเบียบและขัน้ตอนคอ่นข้างเยอะ 

คณุกฤตธน จงธนเศรษฐกลุ 
ผู้ ถื อหุ้ น ม าป ระชุม ด้ วย
ตนเอง 

ข้อซกัถาม:-  
1. การท่ีบริษัทมีแผนท่ีจะนํา CE เข้าตลาดหลกัทรัพย์ ไม่ทราบว่าต้องการเม็ดเงินในการนําบริษัท
เข้าจดทะเบียนจํานวนเทา่ไหร่ 

2. อตัราซือ้ขายไฟท่ี 27 เยนตอ่หน่วยไฟ คุ้มคา่ตอ่การลงทนุหรือไม ่ 
คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร   

คําชีแ้จง:-  
1. ยงัไมส่ามารถกําหนดเมด็เงินท่ีจะระดมทนุได้ ณ เวลานี ้
2. อตัราซือ้ขายไฟท่ีราคา 27 เยนต่อหน่วยไฟ ยงัสามารถทํากําไรได้หรือไม่ ขอชีแ้จงว่าการคํานวณ
และต้นทุนของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน อย่างบริษัทก็มีวิธีการจัดการต้นทุนท่ีอาจจะไม่
เหมือนกนับริษัทอ่ืน โดยบริษัทเข้าไปลงถึงการก่อสร้างเอง เข้าไปลดต้นทนุในหลายๆ รูปแบบ ทํา
ให้แม้อตัราซือ้ขายไฟอยู่ท่ีราคา 27 เยน ก็ยงัสามารถสร้างผลกําไรท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนได้ ซึ่ง
พิจารณาหลายๆ องค์ประกอบ ทัง้ต้นทุนการลงทุน ต้นทุนทางการเงิน และรูปแบบ structure 
ของเงินทนุ   

ผู้ ถื อหุ้ น ม าป ระชุม ด้ วย
ตนเอง 

ข้อซกัถาม:- ขอทราบความคืบหน้าโครงการท่ีร่วมทนุกบั BCP  

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร   

คําชีแ้จง:-  โครงการท่ีจะร่วมทุนกับ BCP ซึ่งมีพาร์ทเนอร์รายอ่ืนท่ียังไม่ได้รับการอนุมัติหรือเซ็น
สญัญาอย่างเป็นทางการ บริษัทยงัไม่เคยนํามาอยู่ในงบการเงิน หรือแผนธุรกิจ เน่ืองจาก Factor 
ไม่ได้ขึน้อยู่กับบริษัทฝ่ายเดียว จึงจะไม่เห็นโครงการนีอ้ยู่ในแผนธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัให้ลงทนุโครงการกบั BCP และ PEA Encom ในสดัสว่น 60:10:30 
แต่เน่ืองจากการอนมุติัของคณะกรรมการอนมุติัให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทนุ ซึ่งปัจจบุนั
รายละเอียดของโครงการยงัไม่ได้ข้อสรุปในการลงทุนโครงการดงักล่าวเป็นเพียงการอนุมติัให้เข้า
ศกึษาร่วมลงทนุด้วยกนั แตย่งัไมไ่ด้มีการเซน็สญัญาร่วมทนุ 

  

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติมสําหรับจํานวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผา่นมติสําหรับวาระนี ้ต้องใช้เสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงจงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
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 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบ
ฉนัทะ จํานวน 147 ราย นบัคะแนนเสียงรวม 623,263,994 เสียง ดงันี ้
 เหน็ด้วย 623,257,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
 งดออกเสียง 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี ้
 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันฑ์อนมุติัยืนยนัการนําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตยิืนยันการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท  เชาว์ เอน็เนอร์ยี่ จาํกัด (“CE”) ให้แก่ผู้ถ ือ
ห ุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่เกิน  95,000,000 หุ้น  (เก้าสิบห้าล้าน
หุ้น ) มูลค่าท ี่ตราไว้ห ุ้นละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) คิดเป็น ร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ เสนอขาย 
380,000,000 หุ้น  (สามร้อยแปดสบิล้านหุ้น)    

 

 ประธานฯ มอบหมายให้ คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

  ประธานกรรมการบริหาร คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ ชีแ้จงรายละเอียดว่าตามท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่
ประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 ได้อนมุติัการเสนอและจดัสรรหุ้นของ CE ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (pre-
emptive rights) จํานวนไม่เกิน 475,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเสนอ
ขาย 1,900,000,000 หุ้น ซึง่เดิมคณะกรรมการของ CE ได้มีมติท่ีจะนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นของ CE พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมมลูคา่หุ้นของ 
CE จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท แตต่่อมาท่ีประชมุคณะกรรมการของ CE ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2559 ได้เปล่ียนแปลง
อีกครัง้ โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมมูลค่าหุ้ นของ CE จากหุ้ นละ 10 บาท เป็นหุ้ นละ 0.50 บาท  รวมทัง้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท ดังนัน้ หุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไปจะ
เปล่ียนเป็นจํานวน 380,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะส่งผลให้บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นสามญัของ CE ลดลง
จากร้อยละ 90.93 เหลือร้อยละ 68.20 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 760,000,000 บาทท หรือสดัสว่นการถือหุ้นลดลงร้อยละ 25.00 
เป็นผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลกระทบจากสว่นแบ่งกําไรหรือสทิธิออกเสียงลดลงในสดัสว่นเดียวกนัคือร้อยละ 25.00 อย่างไรก็
ดี CE จะยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทภายหลงัจาก IPO 
 

  ดงันัน้ เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวในระดบัหนึ่ง บริษัทจึงกําหนดสดัส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทใน
การจองซือ้หุ้นสามญัของ CE จํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้น
สามญัท่ีเสนอขาย (380,000,000 หุ้น)  

 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการเสนอและจัดสรรหุ้นสามญัของบริษัท เชาว์ เอ็น
เนอร์ย่ี จํากดั ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จํานวน
ไมเ่กิน 95,000,000 หุ้น (เก้าสบิห้าล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสบิสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ี
เสนอขาย  380,000,000 หุ้ น  (สามร้อยแปดสิบล้านหุ้ น ) และกําหนดให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีประธาน
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กรรมการบริหาร มอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การกําหนดอตัราสว่นการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของ CE ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นดงักลา่ว (Record Date) และวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ือง
กบัการเสนอขายหุ้นสามญัดงักลา่ว  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและซกัถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงท่ี
ต้องใช้เพ่ือผ่านมติสําหรับวาระนี ้ต้องใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้
ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบ
ฉนัทะ จํานวน 147 ราย นบัคะแนนเสียงรวม 623,263,994 เสียง ดงันี ้
 เหน็ด้วย 623,263,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
 

 ประธานฯ ได้สรุปมติ ดงันี ้
 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันฑ์อนุมัติยืนยันการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี 
จํากดั ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น (เก้าสิบ
ห้าล้านหุ้ น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้ นสามัญท่ีเสนอขาย 
380,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสบิล้านหุ้น) ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเรื่ องอ ื่นๆ   
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าสําหรับวาระอ่ืนๆ นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระสําหรับการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2558 และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอ
วาระอ่ืนใดเพ่ือพิจารณาเพิ่มเติม ทัง้นี ้ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม ขอเรียนเชิญคณุอนาวิล จิรธรรมศิริ แนะนําบริษัท 
เชาว์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั และรายงานความคืบหน้าโครงการตา่งๆ ท่ีลงทนุให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม  

 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ, ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (“CE”) บริษัทย่อยประกอบ
ธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้ นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน การผลิต และ
จําหน่ายไฟฟา้จากพลงังานประเภทตา่งๆ ซึง่ CE เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
ท่ีออกและเรียกชําระแล้วได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โซลชูัน่ จํากดั ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทนุ ท่ีปรึกษาพฒันาและบริหารโครงการ
พลงังานทดแทนอย่างครบวงจรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชัแ่นล จํากดั ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการ
ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 

 

คณะกรรมการของ CE ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน คือ คณุณรงค์ศกัด์ิ กํามเลศ ประธานกรรมการ ซึ่งให้เกียรติมา
สงัเกตการณ์การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย, คณุสมิทธ์พนมยงค์ รองประธานกรรมการ, คณุจิติพล เทพหสัดิน ณ อยธุยา กรรมการ
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อิสระ, หม่อมหลวงดิศปนดัดา ดิศกลุ กรรมการอิสระ, คณุสงวนเกียรต์ิ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ และเป็นตวัแทนจากคณะกรรมการ
บริษัท, ดร.กนกศกัด์ิ สขุวฒันาสินิทธ์ิ กรรมการอิสระ, คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณุเมน 
ไว ค ูกรรมการ และเป็นตวัแทนจากคณะกรรมการบริษัท  

 

สําหรับความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ท่ี COD แล้ว รวมขนาด 23.5 เมกะวตัต์ สรุปได้ดงันี:้- 
1. โครงการ Kyotango ขนาดกําลงัการผลิต 4.019 เมกะวตัต์, COD เดือนพฤศจิกายน 2557, ปัจจุบันมี project 

finance กบัธนาคารในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
2. โครงการ Oita ขนาดกําลงัการผลิต 3.3 เมกะวตัต์, COD เดือนธันวาคม 2557, ปัจจุบนัมี project finance กับ

ธนาคารในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
3. โครงการ Ibaraki ขนาดกําลงัการผลิต 1.2 เมกะวตัต์, COD เดือนกนัยายน 2558, ปัจจบุนัได้รับ term sheet กบั

ธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
4. โครงการ Saito ขนาดกําลงัการผลติ 2.4 เมกะวตัต์, รอการเช่ือตอ่สายสง่ 
5. โครงการ Goryo ขนาดกําลงัการผลิต 1.5 เมกะวตัต์, COD เดือนกนัยายน 2558, ปัจจบุนัได้รับ term sheet กบั

ธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คาดวา่จะสามารถเบิกเงินกู้ ได้ในไตรมาสท่ี 2 ของปีนี ้
6. โครงการ Shibushi ขนาดกําลงัการผลิต 1.0 เมกะวตัต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปัจจุบนัได้รับ term sheet 

กบัธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คาดวา่จะสามารถเบิกเงินกู้ ได้ในไตรมาสท่ี 2 ของปีนี ้
7. โครงการ Nogota ขนาดกําลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปัจจุบันได้รับ term sheet 

กบัธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คาดวา่จะสามารถเบิกเงินกู้ ได้ในไตรมาสท่ี 2 ของปีนี ้
8. โครงการ Hamada1 ขนาดกําลงัการผลติ 11 เมกะวตัต์, COD เดือนพฤศจิกายน 2558 
9. โครงการ Gifu ขนาดกําลงัการผลติ 0.6 เมกะวตัต์, COD เดือนตลุาคม 2558  

 

และตวัอย่างโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง  โครงการ Iwaki เป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่และเป็นโครงการท่ีบริษัท
ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH มีขนาดกําลงัการผลิต 26.68 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ท่ี Fukushima ประเทศญ่ีปุ่ น เดิมท่ีดินเป็น
สนามกอล์ฟ ต้องมีการก่อสร้างสายส่งแรงสงูปัจจุบนัสร้างเสร็จไปแล้ว 50% ซึ่งจะดําเนินการก่อสร้างตัง้แต่สถานี
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าสร้างผ่านถนนทางหลวง, พืน้ท่ีของเอกชน สาเหตท่ีุนําตวัอย่างโครงการนีม้ารายงานให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบ เพ่ือผู้ ถือหุ้นจะได้เข้าใจว่าโครงการท่ีญ่ีปุ่ นต้องใช้เวลาย่ิงเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องลงทนุสายส่งแรงสงูเอง
ซึ่งเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรผ่านทัง้ทางหลวงและพืน้ท่ีของเอกชน คาดว่าสายส่งแรงสูงจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายในสิน้เดือนเมษายน 2559 นี ้
 

จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปใจความสําคญัดงันี:้-  
 

ช่ือ ข้อซกัถาม/คําชีแ้จง/ข้อคิดเหน็ 
คณุเพชรรัตน์ ตัง้ดํารงตระกลู 
ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทนุไทย 

ข้อซกัถาม:  
ขอเรียนถามท่านประธานกรรมการว่าท่านวางแผนให้ได้ใบรับรองจากโครงการ CAC 
เม่ือไหร่คะ่ กรุณาชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบด้วยคะ่ 

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์ คําชีแ้จง:  ขอเรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้ นทราบว่าโครงการ Anti-corruption เป็นหนึ่งใน CG 
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ประธานกรรมการ ของบริษัท ตอนนีบ้ริษัทมีผลประเมินอยู่ในระดบั 3-Established และระดบัท่ี 4 ต่อไปคือ 
Certified ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกนัระหว่างบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี 
หน่วยงานอิสระภายนอก คาดว่าบริษัทจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี - 1 ปีคร่ึง หรืออาจจะเร็ว
กวา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม ประชมุผู้ ถือหุ้นปีหน้าอาจจะได้เหน็ความคืบหน้า  

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 

คําชีแ้จงเพิ่มเติม: ระดบัการพฒันาความยัง่ยืนเร่ือง Anti-Corruption ทัง้หมดมี 5 ระดับ 
ปัจจบุนับริษัทอยูใ่นระดบัท่ี 3 ซึง่มีพฒันาการมาโดยตลอด 

คณุกําพนธ์ อศัวศิริวิลาศ  
ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  

ข้อซกัถาม:   
1. ในปี 2559 บริษัทตัง้เปา้หมายรายได้ไว้ท่ีเทา่ไหร่ โดยแบง่สดัสว่นรายได้จากธุรกิจเหลก็

เทา่ไหร่ ธุรกิจของการขายไฟเทา่ไหร่ รวมถงึธุรกิจจาก EPC เทา่ไหร่ 
2. สามารถให้กรอบได้หรือไมว่า่ EPC รับรู้รายได้เทา่ไหร่ในหนึง่ปี  
3. ถ้ามองภาพรวม 3-5 ปี เม่ือไหร่รายได้ของบริษัทจะเพิ่มไปเป็นหลกั 4-5 พนัล้านบาท 
4. ในไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ยอดขายจะเป็นลกัษะ Cure อยา่งไร 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

คําชีแ้จง:   
1. ในปี 2559 รายได้หลกัของบริษัทยงัคงมาจากธุรกิจเหล็ก เน่ืองจากธุรกิจเหล็กมีมลูค่า

ในแง่ยอดขายค่อนข้างสงูเม่ือเทียบกับธุรกิจพลงังาน โดยท่ีผ่านมาธุรกิจเหล็กเคยทํา
รายได้ยอดขายสงูสดุอยู่ท่ีประมาณกว่า 5,800 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากราคา
เหลก็มีการอ่อนตวัลงและปริมาณขายท่ีน้อยลง รายได้จากการขายเหลก็อยู่ท่ีประมาณ
กว่า 1,000 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทมีแผนในขายเหล็กอยู่ท่ีประมาณ 200,000 ตนั 
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาบริษัทขายเหล็กได้เพียง 70,000 กว่าตัน ส่วนมูลค่าของ
ยอดขายขออนญุาตยงัไม่ให้ข้อมลูเน่ืองจากราคาเหล็กก็เสมือนราคานํา้มนัท่ีมีการขึน้
ลงอยู่ตลอด ยอดขายจะขึน้อยู่ประมาณตันท่ีขายและราคาขายในแต่ละช่วง ส่วน
รายได้รองลงมาจากการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีโครงการท่ีบริษัทได้รับการว่าจ้างจาก
บริษัทท่ีร่วมทนุกบักลุ่ม RATCH มีมลูค่าตามสญัญา 7,000 กว่าล้านเยน ซึ่งจะทยอย
รับรู้รายได้ในปีนี ้และมีโครงการก่อสร้างท่ีรับงานจากบริษัทภายนอก และรายได้จาก
การขายไฟ 

2. โครงการ EPC ขนาดเล็กจะรับรู้รายได้ประมาณ 100 กว่าล้านเยน ซึ่งไม่ได้มีนัยมาก 
สําหรับโครงการขนาดใหญ่ท่ีร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH มูลค่าสญัญา 7,000 กว่าล้าน
เยน จะทยอยรับรู้รายได้ในปีนีจ้นถงึกลางปีหน้า  

3. กําลังการผลิตของบริษัทมีพร้อมอยู่แล้ว การท่ีรายได้จะกลับขึน้ไปอยู่ระดับ 4-5 
พันล้านบาท ขึน้อยู่กับราคาขายตามสภาวะตลาด โดยปัจจุบันราคาขายเหล็กอยู่ท่ี
ประมาณกิโลกรัมละ 15-16 บาท อดีตท่ีผ่านมาบริษัทเคยขายกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่ง
ถ้าราคาขายอยู่ ท่ีระดับกิโลกรัมละ 15-16 บาท โดยมีเป้าหมายผลิตและขายได้
ประมาณ 200,000 ตนั รายได้จะกลบัมาประมาณ 3,200 ล้านบาท ทัง้นี ้หากในระยะ



สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 2 
 

39 
 

ต่อไปจากนีร้าคาขายมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ มลูค่าขายเพิ่มขึน้ ยอดขายก็จะโตตาม แต่
หากราคาขายปรับตวัลงก็จะทําให้ยอดขายปรับตวัตาม  

4. สําหรับธุรกิจเหล็กตามท่ีชีแ้จงไปตัง้แต่ช่วงปลายปีท่ีผ่านมาจนถึงไตรมาสแรกราคามี
การขยบัเพิ่มขึน้ประมาณ 30% และมีการขายท่ีเพ่ิมขึน้ ฉะนัน้ ถ้ามองเป็นกราฟในไตร
มาสท่ี 1 จะเป็นกราฟขาขึน้ในแง่ปริมาณเหล็กท่ีขาย สําหรับไตรมาสท่ี 2 และ 3 
ปัจจุบนัเหล็กต่างประเทศถ้ามีการนําเข้าก็จะส่งมอบกนัในไตรมาสท่ี 2 บริษัทมองว่า
ความต้องการใช้เหลก็ในประเทศยงัคงแข็งแกร่งตอ่เน่ืองจนถงึสิน้ไตรมาสท่ี 2 

คณุเพชรรัตน์ ตัง้ดํารงตระกลู 
ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทนุไทย 

ข้อซักถาม: จากท่ีมีข่าวใน นสพ. ทันหุ้ น เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 ระบุว่า บริษัทจะ
เตรียมทําธุรกิจใหม่เพิ่มเติม พอจะบอกได้หรือไม่ว่าเป็นธุรกิจอะไรบ้าง และตัง้เป้าหมาย
ไว้อยา่งไรบ้าง 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

คําชีแ้จง: ขอเรียนชีแ้จงว่าใน นสพ.ทนัหุ้น ท่ีออกเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 เพิ่งรับทราบ
ข้อมลูจากผู้ ถือหุ้นเม่ือสกัครู่นี ้บริษัทยงัมีความมุ่งมัน่กบัธุรกิจพลงังานทดแทน ขณะนีบ้ร
ยงัไมมี่การนําเสนอคณะกรรมบริษัทเก่ียวกบัธุรกิจใหม ่ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง ข้อซกัถาม:  
1. ประมาณกลางปีท่ีแล้วมีสารสนเทศเก่ียวกบัการลงทนุท่ีญ่ีปุ่ นเฟส 2 เป็นจํานวน 15 เม
กะวัตต์ ซึ่งในขณะนัน้มีโครงการย่อยๆ อยู่หลายโครงการรวมกันเป็น 15 เมกะวัตต์ 
และตอนขณะนีมี้ COD โครงการ Hamada1 มาแล้วจํานวน 11 เมกะวตัต์ อยากทราบ
วา่โครงการอ่ืนท่ีอยูใ่นสารสนเทศสถานะเป็นอยา่งไร และจะดําเนินการตอ่หรือไม ่

2. โครงการโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย จากการติดตามข้อมลูผ่าน website ของ กฟน. 
และ กกพ. มีช่ือของบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั “CI” ประมาณ 17 เมกะวตัน์ 
แตท่ี่มีการรายงานประมาณ 7 เมกะวตัต์ อยากทราบสถานะอีก 10 เมกะวตัต์ท่ีเหลือ 

คณุอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

คําชีแ้จง:- 
1. สารสนเทศเก่ียวกับการลงทุนท่ีญ่ีปุ่ นเฟส 2 จํานวน 15 เมกะวตัต์ บริษัทได้พิจารณา
แล้ววา่โครงการเลก็ๆ มีความพร้อมท่ีช้ากว่าโครงการ Hamada1 รวมทัง้ ได้คํานึงว่างบ
ลงทนุอยู่ในกรอบวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมติัไว้แล้ว จึงสลบัโครงการท่ีมี
ความพร้อมมากกว่าเพ่ือประโยชน์กับบริษัทและสามารถ COD ได้เร็วกว่า ส่วน
โครงการอ่ืนท่ีอยู่ในสารสนเทศปัจจบุนัก็ยงัอยู่ในระหว่างพฒันาซึ่งหากมีความพร้อมท่ี
จะสามารถ COD ได้ในเร็ววนัก็จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติลงทุน
ตอ่ไป 

2. โครงการโซลาร์รูฟท็อป จริงแล้วบริษัทได้รับการอนุมติัจํานวน 17 เมกะวตัต์ สาเหตุท่ี 
สร้างเพียงแคจํ่านวน 7 เมกะวตัต์ เน่ืองจาก กฟภ. ได้มีการพฒันาระบบความต้องการ 
เอกสารหลายครัง้เพ่ือพัฒนาไปสู่สิ่งท่ีดีกว่า และบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนใน
ช่วงเวลาท่ีค่อนข้างจํากัด รวมทัง้ กฎระเบียบในช่วงนัน้ต้องสร้างให้เสร็จและ COD 
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ภายในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งหากสร้างไม่เสร็จและ COD ไม่ได้ หรือสร้างไม่เสร็จ
ระหว่างทางก็จะเกิดความเสียหาย บริษัทได้คํานึงถึงเหตุผลนีจ้ึงได้คํานวณเฉพาะ
ปริมาณเมกะวตัต์ท่ีมัน่ใจว่าสามารถสร้างเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 และ COD 
ได้ภายในเดือนธันวาคม 2558 ส่วนอีกประมาณ 10 เมกะวตัต์ ทางภาครัฐมีการขยาย
เวลามาเป็นสิน้เดือนมิถนุายน 2559 บริษัทอยู่ในระหว่างพูดคุยกบัผู้ รับเหมาก่อสร้าง
ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท่ีจะสามารถก่อสร้างและ COD ได้ภายในเดือน
มิถนุายน 2559 ตามเกณฑ์  

  

 เม่ือไมมี่คําถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นว่า ได้พิจารณาวาระการประชุมทัง้หมดตามท่ีกําหนดเสร็จสิน้แล้ว และกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาร่วม
ประชุม และแจ้งจํานวนผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมรวมจํานวนทัง้สิน้ 147 ราย ถือหุ้ นรวมกันเท่ากับจํานวน 
623,263,994 หุ้น หรือร้อยละ 77.9080 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด และปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  
 

ปิดประชุมเวลา  16.10 น . 

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

 
 

                   ลงช่ือ...............................................  
               (   นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  ) 
                 ประธานกรรมการบริหาร 
 
นางสาวศิริรัตน์ คงเพง็ ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 
 
 


