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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2563
ของ
บริษัท ไทยแลนด์ ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที
ประชุมเมือวันอังคารที 9 มิถนุ ายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแม่นํ &าแกรนด์บอลรู ม ชัน& 2 โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่นํ &า ริ เวอร์ ไซด์ เลขที 2074 ถนนเจริ ญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
องค์ ประชุม
ณ เวลา 10.00 น. ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 31 ราย รวม
ทังสิ
& &น 52 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
& &น 5,024,227 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมดของบริ
&
ษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด
(มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว 6,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 83.7371 ของจํานวนหุ้นทังหมดที
&
จําหน่ายได้ แล้ วของบริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึงกําหนดไว้ ว่าจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
&
และต้ องถือหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั&
คณะกรรมการบริษัททีเข้ าร่ วมประชุม
1.

นายประสิทธิE

กาญจนศักดิชE ยั

2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเกรี ยงชัย
นายยาสุยกู ิ
นางสาวอรนุช
นายสุรชัย
นายสุรวิช
นายสมศักดิE

ตรี นภากร
นาคาชิมา่
ปกิรสา
เพิมสินทวี
อัศวยุทธพล
จิระพรกุล

ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ รักษาการณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นอกจากคณะกรรมการแล้ ว ยังมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมดังต่อไปนี & บริ ษัทฯ ได้ เชิญ ตัวแทนของบริ ษัท ไพโอเนียร์ แอด
ไวซอรี จํากัด ทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริ ษัทฯ มาร่วมประชุมเพือตอบข้ อสงสัยเกียวกับงบการเงินของบริ ษัทให้ กบั ผู้
ถือหุ้นด้ วย ทังนี
& & บริ ษัทฯ ได้ เชิญทีปรึกษาทางกฎหมายจากบริ ษัท กุดนั แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด และเจ้ าหน้ าทีจากทาง
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บริ ษัท ควิดแลบ จํากัด ผู้ดแู ลระบบในการจัดประชุมครัง& นี & ทําหน้ าทีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้
ถือหุ้น เพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
เริมการประชุม
นางมุขญดา มิตรประชาชนซึงรับหน้ าทีเป็ นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนิ น การประชุม”) กล่าวต้ อนรับและ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้ าร่วมประชุมทีมาเข้ าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง& ที 1/2563 และได้ ชี &แจงให้ ทราบถึงข้ อมูล
เบื &องต้ นของบริ ษัทฯ และเพือให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนใน
ทีประชุม ผู้ดําเนินการประชุม ได้ แจ้ งวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี &
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยให้ นบั
หนึงหุ้นต่อหนึงเสียง

2.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบทีกฎหมายกําหนด ให้ ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี &
•

ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นลงลายมือชือในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทังนี
& & เพือเป็ น
การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพือให้ เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

•

การลงคะแนนเสียง สําหรับทุกวาระ ขอให้ ท่านทําเครื องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งด
ออกเสี ยง เพียงช่องใดช่องหนึงเท่านัน& ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริ ษัทฯ จะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนเสีย งเฉพาะที ไม่ เ ห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง ขอให้ ท่า นยกมื อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที ไปเก็ บ บัต ร
ลงคะแนน สําหรับผู้ทีไม่สง่ บัตรลงคะแนน บริ ษัทฯ จะถือว่าเป็ นการลงมติเห็นด้ วย

•

การนับผลคะแนน บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสียงออกจากจํานวนเสียง
ทังหมดที
&
เข้ าร่วมประชุม และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วยในวาระนันๆ
&
สําหรับผู้ทีออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าทีของ
บริ ษัทฯ หลังเสร็ จสิ &นการประชุมทังนี
& & การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง& นี & เป็ นการลงคะแนนแบบ
เปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมด
&
เพือให้ เกิด
ความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี & จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ (บัตรเสีย)
1)

บัตรลงคะแนนทีมีการทําเครื องหมายเกินกว่าหนึงช่อง
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2)

บัตรลงคะแนนทีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนทีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชือกํากับ

4)

บัตรลงคะแนนทีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงทีมีอยู่

ในกรณีทีผู้ถือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชือกํากับด้ วยทุกครัง&
3.

กรณีผ้ ูถอื หุ้นทีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่วมประชุม หรื อมอบให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระ
ออกเสียง และกําหนดให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
กรณีผ้ ูถอื หุ้นทีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึงแต่งตังคั
& สโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง คราว
เดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ

4.

ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กําหนดเกียวกับการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อ
การอนุมตั ิกิจการใดๆ ในทีประชุมใหญ่ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี &จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
&
หรื อบางส่วนทีสําคัญให้ กบั บุคคลอืน

(ข)

การซื &อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอืน หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท

(ค)

การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
&
หรื อบางส่วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน

ดังนัน& ในการพิจารณาวาระที 1 ต้ องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง”
ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
ในการพิจารณาวาระที 2 และ 3 ต้ องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้ วยในวาระนันๆ
& หรื อไม่ จะ
นับทังคะแนนเสี
&
ยง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็ นฐานในการ
นับคะแนนเสียง
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ทังนี
& & เนืองจากเรื องทีจะพิจารณาในวาระที 2 และ 3 ถือเป็ นวาระทีมีความเกียวเนืองกัน ดังนัน& หาก
วาระใดในวาระที 2 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว จะไม่พิจารณาในวาระที 3 ต่อไปอีก โดยจะถือ
ว่าวาระที 3 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
5.

สําหรับผู้ถอื หุ้นทีประสงค์ จะกลับก่ อน หรือไม่ อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของ
ท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าทีของบริษัทก่อนออกจากห้ องประชุม

6.

คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ ละวาระอาจไม่ เท่ ากัน เนืองจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7.

ก่ อนลงมติในแต่ ละวาระ ประธานในทีประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้ อง
กับวาระนันๆ
& ตามความเหมาะสมโดยขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทีต้ องการซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นกรุ ณาแจ้ ง
ชือและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิมเติมด้ วยชือและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้ แจ้ ง
ให้ ทีประชุมทราบก่อนซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นทุกครัง& หากคําถามทีจะสอบถามไม่เกียวข้ องกับวาระนัน&
โปรดสอบถามในวาระที 4 เรื องอืนๆ

จากนัน& ประธานได้ กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง& ที 1/2563 ของบริ ษัทฯ และดําเนินการประชุม
ตามระเบีย บวาระการประชุม ต่า งๆ ที ปรากฏในหนัง สือ เชิญ ประชุม วิส ามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ครั ง& ที 1/2563 ของบริ ษัท ฯ
ดังต่อไปนี &
วาระที1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2563 เมือวันศุกร์ ที 10 เมษายน 2563
ผู้ดําเนินการประชุมเสนอต่อทีประชุมให้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ซึงได้ จดั ขึ &นเมือวันศุกร์ ที 10 เมษายน 2563 โดยมีสําเนารายงานการประชุมทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครัง& นี & (สิงทีส่งมาด้ วย1)
จากนันผู
& ้ ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามทีเกียวกับวาระนี &
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคําถามเพิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ทีประชุมลงมติใน
วาระนี &

มติทีประชุม ทีประชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2563 ตาม
รายละเอียดทีเสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี &
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มีผ้ ูถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน (เสียง)
5,384,464
0
0
0
5,384,464

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี &จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี &มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิม 8 ราย จํานวนหุ้น 360,237 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมใน
วาระนี &ทังสิ
& &นจํานวน 60 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 5,384,464 หุ้น
ทังนี เนืองจากเรื องทีจะพิ จารณาในวาระที 2 และ 3 ถื อเป็ นวาระที มี ความเกี ยวเนืองกัน ดังนัน หากวาระใดใน
วาระที 2 ไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว จะไม่พิจารณาในวาระที 3 ต่อไปอีก โดยจะถื อว่าวาระที 3 ไม่ได้รับ
การอนุมตั ิ จากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
วาระที 2

พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรมการขายและเช่ ากลับซึงสินทรัพย์ ของบริษัทฯ

วาระที 2.1 พิจารณาอนุมตั ิการขายสินทรัพย์ ของบริษัทให้ แก่ บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิง เมนูแฟ็ ค
เจอริง จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญทีปรึกษากฎหมายชี &แจงรายละเอียดในวาระนี &ทีปรึกษากฎหมายชี &แจงให้ ที
ประชุมทราบว่าทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง& ที 3/2563 เมือวันศุกร์ ที 24 เมษายน 2563 ได้ มีมติ
อนุมตั ิแผนการการปรับโครงสร้ างบริ ษัทฯ และมีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
การจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ทีดิน อาคาร และเครื องจักรพร้ อมอุปกรณ์ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี &
ลําดับ
1

รายการทรัพย์ สิน
ทีดิน (จํานวน 2 แปลง โฉนดเลขที 36479 และ
น.ส.3 เลขที 103) รวมถึงใบอนุญาตทีเกียวข้ อง

5

เนือที
14 ไร่ 2 งาน 77.5 ตารางวา
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2

อาคารและสิงปลูกสร้ าง จํานวน 8 รายการ ซึง
ตังอยู
& บ่ นทีดินโฉนดเลขที 36479 และ น.ส.3
เลขที 103 รวมถึงใบอนุญาตทีเกียวข้ อง

22,892.35 ตารางเมตร

3

เครื องจักรและอุปกรณ์ทใช้
ี ในธุรกิจผลิตจํานวน
59 รายการ รวมถึงใบอนุญาตทีเกียวข้ อง

-

เพือเพิมสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ โดยขายให้ กบั บริ ษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิล
ดิ &ง เมนูแฟ็ คเจอริ ง จํากัด (มหาชน) (“TCB”) ซึงเป็ นบุคคลเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ในราคา 250,000,000
บาท (สองร้ อยห้ าสิบล้ านบาท) และภายหลังการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว บริ ษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จํากัด
(“TIWI”) จะดําเนินการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาเพือใช้ ในการดําเนินธุรกิจต่อไป ตามรายละเอียดใน
วาระที 2.2 ของรายงานการประชุมฉบับนี &
ในการนี & บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ให้ จดั ทํารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จํานวน 2
ราย จาก บริ ษัท โกลเด้ น แลนด์ แอพเพรซัล จํ ากัด และ บริ ษัท ซีพีเอ็ม แคปปิ ทัล จํ ากัด ซึงเป็ นบริ ษัท
ประเมินทีได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีสรุปรายละเอียดราคาประเมินจากผู้ประเมินทรัพย์สิน
ดังนี &

ทรัพย์ สิน

ทีดินจํานวน 2 แปลง ตังอยู
& ่บนโฉนด
เลขที 36479 จํ า นวน 1 ฉบับ เลขที
ดิน 85 ตําบลแหลมฟ้ าผ่า อําเภอพระ
สมุ ท รเจดี ย์ จั ง หวัด สมุ ท รปราการ
เนื &อทีดิน 14-2- 07.5 ไร่ หรื อ 5,807.5
ตารางวา และ น.ส.3 เลขที 103
จํ า นวน 1 ฉบับ ตํ า บลแหลมฟ้ าผ่ า
อํ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย์ จั ง หวั ด

ราคาประเมินจาก
บริษัท โกลเด้ น แลนด์
แอพเพรซัล จํากัด
ณ วันที 26 มีนาคม 2563
(บาท)
146,937,500
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ราคาประเมินจาก
บริษัท ซีพีเอ็ม
แคปปิ ทัล จํากัด
ณ วันที 26 มีนาคม 2563
(บาท)
146,937,500
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ทรัพย์ สิน

ราคาประเมินจาก
บริษัท โกลเด้ น แลนด์
แอพเพรซัล จํากัด
ณ วันที 26 มีนาคม 2563
(บาท)

สมุท รปราการ เนื อ& ที ดิ น 0–0–70.0
ไร่ หรื อ 70.0 ตารางวา เนื &อทีรวม 14
ไ ร่ 2 ง า น 77.5 ต า ร า ง ว า ห รื อ
5,877.5 ตารางวา รวมถึงใบอนุญาต
ทีเกียวข้ อง
อาคารและสิงปลูก สร้ าง จํ า นวน 8
20,880,000
รายการ ซึงตังอยู
& ่บนทีดินโฉนดเลขที
36479 และ น.ส.3 เลขที 103 รวมถึง
ใบอนุญาตทีเกียวข้ อง
เครื องจักรและอุปกรณ์ ทีใช้ ในธุรกิ จ
57,710,000
ผลิ ต จํ า นวน 57 รายการ รวมถึ ง
ใบอนุญาตทีเกียวข้ อง
รวม
225,527,500
เครื องจัก รและอุป กรณ์ ใ หม่ ที ใช้ ใน
3,073,310
ธุรกิจผลิต จํานวน 2 รายการรวมถึง หมายเหตุ: รายการนี &ซื &อขายที
ใบอนุญาตทีเกียวข้ อง
ราคามูลค่าตามบัญชีเนืองจาก
เป็ นรายการทีติดตังเสร็
& จณ
วันที 1 มีนาคม 2563 และ 16
มีนาคม 2563 และยังไม่มีการ
ตัดค่าเสือมราคา
รวม
228,600,810

ราคาประเมินจาก
บริษัท ซีพีเอ็ม
แคปปิ ทัล จํากัด
ณ วันที 26 มีนาคม 2563
(บาท)

19,328,744

57,608,000

223,874,244
3,073,310
หมายเหตุ: รายการนี &ซื &อขายที
ราคามูลค่าตามบัญชีเนืองจาก
เป็ นรายการทีติดตังเสร็
& จณ
วันที 1 มีนาคม 2563 และ 16
มีนาคม 2563 และยังไม่มีการ
ตัดค่าเสือมราคา
226,947,554

ทังนี
& & ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาราคาซื &อขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจําหน่ายทรัพย์สนิ ในมูลค่า 250,000,000 บาท ซึงไม่ตํากว่าราคาประเมินตาม
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ความเห็นของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยมีเงือนไขการชําระราคาซื &อขายเป็ นสองงวด กล่าวคือ งวดที 1
จํานวน 160,000,000 บาท (หนึงร้ อยหกสิบล้ านบาท) ในวันทีทํารายการซื &อขายและรับโอนกรรมสิทธิEใน
ทรัพย์สินทีซื &อขาย และงวดที 2 จะชําระราคาซื &อขายส่วนทีเหลือจํานวน 90,000,000 บาท (เก้ าสิบล้ าน
บาท) ภายใน 15 สิงหาคม 2563 หรื อตามวันทีคู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
& & TCB ตก
ลงนําหนังสือคํ &าประกันจากธนาคาร (Bank Guarantees) จํานวน 90,000,000 บาท ให้ แก่ บริ ษัทฯ ณ
วันทีทํารายการซื &อขายและรับโอนกรรมสิทธิEในทรัพย์สนิ ทีซื &อขายเพือเป็ นหลักประกันการชําระเงินในงวดที
2
นอกจากนี & คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ม อบอํ า นาจให้
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อ ผู้รับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ผู้รับ
มอบอํานาจจากประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร เป็ นผู้กําหนดแก้ ไขเปลียนแปลง และ/หรื อ เพิมเติมรายละเอียด
เงื อนไข รวมถึง จัดทํา เจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ ไขเพิมเติมสัญญา คําขอ หลักฐาน เอกสารใดๆ ที
เกียวข้ องกับการจํ าหน่ายทรัพย์ สินของบริ ษัทฯ รวมทังการติ
&
ดต่อ การยืนเอกสารต่างๆ ดังกล่าว รวมทัง&
เอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องอืนๆ และการกระทําอืนใดต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง และการดําเนินการใดๆ ที
จําเป็ น หรื อเกียวข้ องกับการจําหน่ายทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ในครัง& นี &ได้ ภายใต้ กรอบซึงได้ รับอนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณี ทีบริ ษัทฯ ยังคงมีทรัพย์สินบางรายการ เช่น อุปกรณ์ สํานักงาน เครื องมือ
เครื องใช้ ไม่สามารถจําหน่ายได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมาย
ดังกล่าวมีอํานาจพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สินนันด้
& วยวิธีการอืนให้ แก่บุคคลใดๆ ได้ ตามทีเห็นสมควรเพือ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ อง
การจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญ
ทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึงทรั พย์ สิน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (และทีได้ มีการแก้ ไ ข
เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม
2547 (และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึงสินทรั พย์ ”) ทังนี
& & เมือ
คํานวนมูลค่ารายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม
2562 จะมีมูลค่ารวมของรายการทัง& หมดดังกล่าวสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 26.35 ทังนี
& & บริ ษัทฯ ไม่มีรายการ
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จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์อืนใดทีเกิดขึ &นในหกเดือนก่อนวันทีมีการตกลงเข้ าทํารายการจําหน่ายทรัพย์สินใน
ครัง& นี & เป็ นผลให้ มีมลู ค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 26.35 ซึง
เท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ตํากว่าร้ อยละ 50 ซึงจัดเป็ นรายการประเภทที 2 ตามประกาศเรื องรายการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ดังนันบริ
& ษัทฯ จึงมีหน้ าทีต้ องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศเรื องรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึงทรั พย์ สิน รวมถึงจะต้ องจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันทีเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาด
หลักทรั พย์ ฯ อย่างไรก็ ดี เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในการเข้ าทําธุรกรรมการจํ าหน่าย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรทีจะเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรม
การจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว ทังนี
& & เมือการเข้ าทําธุรกรรมการจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ รับอนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว รายการดังกล่าวจะไม่ถกู นับรวมกับรายการจําหน่ายซึงสินทรัพย์อืนใดทีเกิดขึ &นในครัง&
ต่อไป ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
ทังนี
& & การจําหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวเข้ าข่ายเป็ นการโอนธุรกิจบางส่วนทีสําคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“พระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด”) ดังนัน& บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดต่
&
อทีประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี &รายการจําหน่ายทรัพย์สินข้ างต้ นยังเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทจด
ทะเบียนตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีเกียวโยงกันลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษั ทจดทะเบียนใน
รายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 (และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศ
รายการทีเกียวโยงกัน”) โดยเมือคํานวณมูลค่าของรายการจําหน่ายทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ดังกล่าวพบว่ามี
ขนาดรายการเท่ากับ ร้ อยละ 30.45 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินของบริ ษัทฯ
สําหรับปี 2562 สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีทีได้ รับอนุญาตและเมือ
นับรวมรายการเกียวโยงในรอบหกเดือนทีผ่านมา (รวมถึงเช่ากลับสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทีได้ นําเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทในครัง& นี &) มีมูลค่าของรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 59.68 ซึงมีมลู ค่าเกินกว่า 20 ล้ าน
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บาท และเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที
ได้ รับ การตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าต สิ &นสุดวัน ที 31 ธันวาคม 2562 ซึงคํา นวณได้ เ ท่ากับ
24,631,333 บาท (24.63 ล้ านบาท)
ดังนัน& ในการเข้ าทํารายการจําหน่ายทรัพย์สิน บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด และประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ซึงกําหนดให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้ อง
(1)

จัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และเช่าทรัพย์สินกลับ
ซึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อย
ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน

(2)

แต่งตังที
& ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพือทําหน้ าทีต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงการให้ ความเห็นตามที
กําหนดในประกาศรายการทีเกียวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพือพิจารณา พร้ อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี & บริ ษัทฯ ได้
แต่งตังให้
& บริ ษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี จํากัด ซึงเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้ าทํา
รายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และเช่าทรัพย์สนิ กลับซึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน

(3)

จัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ เพื ออนุมัติ ร ายการจํ า หน่า ยไปซึงสิน ทรั พ ย์ และเช่ า
ทรัพย์สนิ กลับ ซึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสิบสีวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย โดยต้ องระบุชือและจํานวนหุ้นของผู้
ถือหุ้นทีไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือนัดประชุมด้ วย

รายละเอียดเพิมเติมปรากฏตามสารสนเทศ เรื อง การจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ซึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน
ของ บริ ษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมาด้ วย 2)
จากนันผู
& ้ ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามทีเกียวกับวาระนี &
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคําถามเพิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ทีประชุมลงมติใน
วาระนี &
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มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการขายสินทรัพย์ของบริ ษัท ได้ แก่ ทีดิน อาคาร และเครื องจักรพร้ อม
อุปกรณ์ ให้ แก่ บริ ษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ &ง เมนูแฟ็ คเจอริ ง จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
รวมถึงมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ ห าร และ/หรื อ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจจากคณะ
กรรมการบริ หาร และ/หรื อ ผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร เป็ นผู้กําหนดแก้ ไขเปลียนแปลง
และ/หรื อ เพิมเติมรายละเอียดเงือนไข รวมถึง จัดทํา เจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ ไขเพิมเติมสัญญา คําขอ
หลักฐาน เอกสารใดๆ ทีเกียวข้ องกับการจําหน่ายทรัพย์สินของบริ ษัทฯ รวมทังการดํ
&
าเนินการใดๆ ทีจําเป็ น
หรื อเกียวข้ องกับการจําหน่ายทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดทีเสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี &
มีผ้ ูถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

จํานวน (เสียง)
1,419,096
0
0
0
1,419,096

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100

มติในวาระนี &ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที
มีสว่ นได้ เสียโดยในวาระนี & มีผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยง และ/หรื อ มีสว่ นได้ เสียทีไม่มี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี & คือ นายประสิทธิE กาญจนศักดิEชัย ซึงถือหุ้นในบริ ษัท
เป็ นจํานวน 3,965,368 หุ้น

วาระที 2.2 พิจารณาอนุมัติการเช่ าทรัพย์ สินกลับจาก บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิง เมนูแฟ็ คเจอริ ง จํากัด
(มหาชน) ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญทีปรึกษากฎหมายชี &แจงรายละเอียดในวาระนี &ทีปรึกษากฎหมายชี &แจงให้ ที
ประชุมทราบว่า เพือให้ สอดคล้ องกับธุรกรรมการขายและเช่ากลับซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามวาระที 2.1
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้ TIWI บริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ ทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ TIWI เข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สิน ได้ แก่
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ทีดิน อาคาร และเครื องจักรพร้ อมอุปกรณ์ จาก TCB ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน เพือใช้ ในการประกอบ
กิจการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและธุรกิจทีเกียวเนือง ในอัตราค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเป็ นจํานวนเงิน
80,000,000 บาท (แปดสิบล้ านบาท) โดยมีระยะเวลาการเช่า 10 ปี และสามารถขอขยายระยะเวลาการ
เช่าได้ ไม่เกิน 2 ครัง& ครัง& ละ 10 ปี รวมทังสิ
& &นไม่เกิน 30 ปี และ TIWI จะจ่ายค่าเช่าเป็ นรายปี ในอัตราปี ละ
8,000,000 บาท (แปดล้ านบาท) โดยจะชําระงวดแรก ณ วันทีเข้ าทําสัญญาเช่าโดย TIWI มีสทิ ธิตอ่ สัญญา
เช่าโดยการแจ้ งความประสงค์ให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงความประสงค์ทีจะต่ออายุ
อย่างน้ อย 3 เดือน ก่อนระยะเวลาการเช่าจะสิ &นสุดลง
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึงทรัพย์สินตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง
สินทรัพย์ซงเมื
ึ อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้ วยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิงตอบแทนเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2562
สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แล้ วนัน& เป็ นมูลค่าสูงสุด
โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 25.30 และเมือนับรวมรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในรอบหกเดือนที
ผ่านมา (รวมถึงการได้ มาซึงธุรกิจพลังงานทีนําเข้ าทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง& ที 3/2563) มีมลู ค่า
ของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้ อยละ 47.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ซึงเท่ากับร้ อยละ 15
หรื อสูง กว่า แต่ตํากว่าร้ อยละ 50 ซึงจัดเป็ นรายการประเภทที 2 ตามประกาศเรื องรายการได้ มาหรื อ
จํ า หน่ า ยไปซึงทรั พ ย์ สิ น ดัง นัน& บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ห น้ า ที ต้ อ งจัด ทํ า รายงานและเปิ ดเผยรายการต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศเรื องรายการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึงทรัพย์สิน รวมถึงจะต้ องจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ทีเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในการเข้ าทําธุรกรรมการเช่ากลับ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรทีจะเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรม
การเช่ากลับทรัพย์สนิ ดังกล่าว ทังนี
& & เมือการเข้ าทําธุรกรรมการเช่ากลับทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ รับอนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว รายการดังกล่าวจะไม่ถกู นับรวมกับรายการจําหน่ายซึงสินทรัพย์อืนใดทีเกิดขึ &นในครัง&
ต่อไป ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
นอกจากนี & การเช่าทรัพย์สินข้ างต้ น ยังเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน
ตามทีกํ าหนดในประกาศรายการทีเกี ยวโยงกัน โดยเมือคํ านวณมูลค่า ของรายการได้ ม าซึงสินทรั พ ย์
ดังกล่าวพบว่ามีขนาดรายการเท่ากับ ร้ อยละ 29.23 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามงบ
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การเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2562 สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที
ได้ รับอนุญาตและเมือนับรวมรายการเกียวโยงในรอบหกเดือนทีผ่านมา (รวมถึงจําหน่ายสินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ข้ างต้ นทีได้ นําเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง& ที 3/2563) มีมลู ค่าของรายการรวมเท่ากับร้ อย
ละ 59.68 ซึงมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้ านบาทและเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ของ
บริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ &นสุดวันที 31
ธันวาคม 2562 ซึงคํานวณได้ เท่ากับ 24,631,333 บาท (24.63 ล้ านบาท) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ซึงกําหนดให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที
ต้ อง
(1)

จัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และเช่าทรัพย์สินกลับซึง
เป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตาม
ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน

(2)

แต่งตังที
& ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพือทําหน้ าทีต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงการให้ ความเห็นตามที
กําหนดในประกาศรายการทีเกียวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพือพิจารณาพร้ อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี & บริ ษัทฯ ได้
แต่งตังให้
& บริ ษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี จํากัด ซึงเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้ าทํา
รายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และเช่าทรัพย์สนิ กลับซึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน

(3)

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพืออนุมตั ิรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และเช่าทรัพย์สิน
กลับ ซึงเป็ นรายการที เกี ยวโยงกัน ดังกล่า ว โดยจัด ส่งหนัง สือนัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้นให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้น
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสิบสีวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย

รายละเอียดเพิมเติมปรากฎตามสารสนเทศ เรื องการได้ มาซึงสินทรัพย์ซึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของ
บริ ษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมาด้ วย 3)
จากนันผู
& ้ ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามทีเกียวกับวาระนี &
1.

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง ขอให้ ชี &แจงตามประเด็นดังนี &
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1)

วาระที 2.1 การขายสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ทีดิน อาคาร และเครื องจักร มีผลกําไรและ
ขาดทุนเป็ นจํานวนเท่าไหร่ และขอให้ ทีปรึกษาการเงินอิสระชี &แจงข้ อดีข้อเสียของการเข้ าทํา
ธุรกรรม

2)

วาระที 2.2 การขายสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ และเช่ากลับมามีผลต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินการอย่างไร บริ ษัทฯ มีผลกระทบตามมาตรฐานการบัญชี เรื องสัญญาเช่าหรื อไม่
ทีปรึ กษาของบริ ษัท ชี แ& จงว่าสําหรับวาระที 2.1 การขายสินทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ทัง& 3
รายการ บริ ษั ท ฯ จะได้ รับ เงิ น กํ าไรประมาณ 20 ล้ า นบาท ส่ว นในวาระที 2.2 การเช่ า
ทรัพย์สนิ กลับตามมาตรฐานการบัญชี (sale and lease back) งบการเงินของบริ ษัทฯ จะ
ไม่มีการบันทึกค่าเสือมราคา บริ ษัทฯ มีจํานวนเงินทีต้ องจ่ายเฉพาะค่าเช่าแก่ผ้ ใู ห้ เช่า ตาม
รายละเอียดทีได้ มีการชี &แจงในงบเสมือนตามรายงานความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ
ทีปรึ กษาการเงินอิสระ ชี &แจงเพิมเติมว่าค่าเช่าทีต้ องชําระในการขายสินทรัพย์และการ
เช่ากลับนันมี
& ความเหมาะสม เนืองจากค่าเสือมราคาในแต่ละปี คิดในอัตราร้ อยละ 14.7
ต่อปี ในขณะทีค่าเช่ามีมลู ค่าเท่ากับ 80 ล้ านบาท ตลอดระยะเวลาการเช่า

2.

นายศักดิMชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง ขอให้ ชี &แจงตามประเด็นดังนี &
1)

บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเป็ นเงินสดหรื อเงินฝากเหลือเท่าไหร่ ณ วันที 31 มีนาคม
2563
นางสาวอรนุ ช ปกิรสา ผู้อํานวยการทางการเงิน ชีแ& จงว่า ณ วันที 31 มีนาคม 2563
บริ ษัทฯ มีเงินสด ประมาณ 130,000,000 บาท และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ มี
เงิ นสดประมาณ 91,000,000 บาท ซึงมีเพือรองรั บธุรกิ จสังกะสีเท่านัน& ไม่ครอบคลุม
ธุรกรรมอืนๆ

2)

ผู้ซื &อมีความสัมพันธ์อย่างไรกับบริ ษัทฯ
ประธานฯ ชี &แจงว่า TCB เป็ นบริ ษัททีประธานฯ เป็ นผู้ถือหุ้นหลัก และเหตุทีตกลงซื &อทีดิน
อาคาร และเครื องจักรเพื อต้ องการหาเงิ น ทุน ให้ บริ ษัท ฯ ไปลงทุน ในธุร กิ จ ใหม่ เพราะ
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ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเหล็กมีความลําบากในการขอสินเชือจากธนาคาร ดังนัน& เพือไม่ให้
กระทบต่อผู้ถือหุ้น การซื &อสินทรัพย์และให้ เช่ากลับจึงเป็ นทางเลือกหนึง
3)

การเปลียนจากการประกอบธุรกิจผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจซื &อ
มาขายไป (Trading) จะแข่งขันกับบริ ษัทอืนในตลาดได้ หรื อไม่ ถ้ าธุรกิจซื &อมาขายไปของ
บริ ษัทฯ แพงกว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอืน บริ ษัทฯ อาจประสบปั ญหาขาดทุน บริ ษัทมีแนว
ทางการแก้ ปัญหาอย่างไร
ประธานฯ ชี &แจงว่า บริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นบริ ษัทการค้ า (Trading) เพียงอย่างเดียว บริ ษัทฯ ยัง
เป็ นผู้ผลิตสังกะสีและโรงงานสังกะสียงั ดําเนินการปกติ เพียงแต่มีความยืดหยุ่นในการ
ดําเนินการมากขึน& ซึงคาดว่าว่าการปรั บรู ปแบบการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ จะทําให้
บริ ษัทฯ มีภาพรวมการดําเนินธุรกิจดีขึ &น

3.

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง ขอให้ ชี &แจงว่าการขายสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ
เพือทีจะได้ เงินสดและเช่ากลับเพือประกอบธุรกิจเดิมต่อไป บริ ษัทฯ ได้ เงินมาเพือทีจะซื &อธุรกิจใหม่
มีผลดีหรื อผลเสียต่อบริ ษัทฯ อย่างไร ขอให้ สรุปภาพรวมการเข้ าทําธุรกรรม
ทีปรึกษากฎหมาย ชี &แจงสรุ ปภาพรวมการทําธุรกรรมว่าตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ในวาระที 2.1 และ 2.2 ในการจําหน่ายทรัพย์สินในมูลค่า 250,000,000 บาท บริ ษัทฯ จะได้ รับ
ชําระในงวดที 1 จํานวน 160,000,000 บาท และในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจต่อ
และเช่ าทรั พย์ สินกลับ จาก TCB ตลอดอายุระยะเวลาการเช่า 10 ปี ค่าเช่าเป็ นจํ านวนเงิ น
80,000,000 บาท และในวาระที 3 บริ ษัทฯ จะนําเงินทีได้ ไปลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ซึง
เป็ นธุรกิจทีมีการจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบพาณิชย์แล้ ว (Commercial Operation Date) รวมทังสิ
& &น 10
โครงการมีกําลังการผลิตรวม 7.825 เมกะวัตต์ ซึงจะขายไฟฟ้ าทีมีระยะเวลาถึงปี 2581 โดยมี
มูลค่าซื &อขายกลุม่ กิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทังสิ
& &นเป็ นเงินจํานวน 215,000,000
บาท การเข้ า ทํา รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ ม าซึงสิน ทรั พย์ ข นาดเท่ากับรายการ
ประเภทที 2 ซึงเป็ นรายการตามมาตรา 107 ซึงต้ องขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของทีประชุมผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ในการทีบริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษัทฯ จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
เพิมเติมธุรกิจพลังงานเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ตามทีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เคยเข้ า
ลงทุนในกิจการพลังงานตามแผนธุรกิจของบริ ษัท
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี &แจงเพิมเติมว่าบริ ษัทฯ จะนําเงินทีได้ จากการขายสินทรัพย์และเช่า
กลับไปซื &อธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ซึงปั จจุบนั มี 10 โครงการ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เป็ น
ธุรกิจทีมีความแน่นอน ทางฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ พิจารณาว่าการนําธุรกิจทีมีกําไรแน่นอนมา
เสริ มกับธุรกิจทีมีความผันผวน ซึงผลประกอบการบางครัง& มีผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ฉะนัน&
การทําธุรกรรมนี &จะเป็ นผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ชีแ& จงข้ อดีของการเข้ าทํารายการเพิมเติมว่า การทําธุรกรรมขาย
สินทรัพย์ และเช่ากลับ จะมีผลกระทบต่องบการเงิ นของบริ ษัทฯ ในเรื องค่าเสือมราคา รวมถึง
ประมาณการว่าบริ ษัทฯ จะมีรายได้ จากการดําเนินกิจการโรงไฟฟ้ าประมาณปี ละ 20,000,000
บาท
4.

นายณรงค์ ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าใครเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิEทีดิน อาคารและอุปกรณ์ให้ แก่ TCB
ผู้ดาํ เนินการประชุม ชี &แจงว่าบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายตามเงือนไขทีระบุในสัญญาซื &อ
ขายทรัพย์สนิ

5.

นายสถาพร โคธี รานุ รักษ์ ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าการเช่ากลับมาซึง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้ มีการปรึ กษากับผู้สอบบัญชีเกียวกับผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
หรื อไม่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 (TFRS 16) บริ ษัทฯ ต้ องบันทึกบัญชี
อย่างไร
คุณอรนุ ช ปกิรสา ชีแ& จงว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการปรึ กษากับทางผู้สอบบัญชีแล้ วว่าผลกระทบจาก
ธุรกรรมนี &ไม่ได้ มีนยั สําคัญ รายละเอียดตามงบเสมือนในหน้ า 71 ของรายงานความเห็นของที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
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6.

คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ตามสารสนเทศของบริ ษัทฯ ข้ อ
ที 2.4 ทีแสดงข้ อมูลทางการเงินของ บริ ษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์ จี จํากัด จากตัวเลขดังกล่าว บริ ษัทฯ
จะสามารถทํากําไรตามประมาณการได้ หรื อไม่
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ชี &แจงว่างบการเงินทีกล่าวถึงเป็ นงบการเงินของ บริ ษัท ลีฟวิง เอน
เนอร์ จี จํากัด เพียงบริ ษัทเดียว ไม่ใช่งบการเงินรวมของ บริ ษัท ลีฟวิง เอนเนอร์ จี จํากัด ซึงมีบริ ษัท
ย่อย 8 บริ ษัท และมีการดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 10 โครงการ

7.

คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง ขอให้ ชีแ& จงรายละเอียดเพิมเติมว่าตาม
สารสนเทศของบริ ษัทฯ ข้ อที 2.4 หน้ า 9 กรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ มีการชดเชยค่าเสียหายอย่างไร
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ชีแ& จงว่าคลังสินค้ าเกิดไฟไหม้ แต่แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงาน
(Solar Rooftop) เป็ นของบริ ษัทฯ อยูด่ ้ านบนของคลังสินค้ าทีไฟไหม้ ดังนัน& จึงมีดําเนินการเปลียน
แผงอุปกรณ์ ไฟฟ้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว และมีเงิ นสดทีบริ ษัทจะเรี ยกเก็บจากการเสียผลประโชน์จาก
เหตุการณ์ นี & ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินและคํานวณถึงเหตุการณ์ ดงั กล่าวแล้ ว มูล
ค่าทีซื &อขายทีราคา 215,000,000 บาท จึงมีความสมเหตุสมผล
ประธานฯ ชี &แจงเพิมเติมว่า เหตุผลทีมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานเพือเป็ นทางเลือกของบริ ษัทฯ
ซึงในหลายปี ทีผ่านมาบริ ษัทฯ มีความพยายามทีจะขยายกิจการของบริ ษัทฯ แต่ในอุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทย บริ ษัทฯ ไม่สามารถหนีจากสินค้ าจากต่างประเทศทีมีการทุ่มตลาดอย่าง
ต่อเนือง บริ ษัทฯ จึงหาธุรกิจมาเสริ มการดําเนินงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ สนใจในธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย์ เนืองจากบริ ษัทฯ มีระบบและเทคโนโลยีสําหรับการติดตังแผงโซล่
&
าเซลล์บนหลังคา
และบริ ษัทฯ มีการติดตังให้
& บริ ษัทอืนค่อนข้ างเยอะ ซึงในอนาคตก็จะเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทฯ ใน
ธุร กิ จพลังงาน เป็ นการขยายโอกาสให้ บ ริ ษัท ฯ ไปสู่กิจ การอื นได้ ม ากขึน& นอกเหนือ จากการ
ประกอบกิจการสังกะสี ซึงในสภาวะปั จจุบนั บริ ษัทฯ จึงต้ องปรับตัว เพือให้ บริ ษัทฯ ดําเนินกิจการ
ได้ ตอ่ ไป

8.

นายณรงค์ ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าเมือครบตามสัญญาซื &อ
ขายไฟฟ้ า บริ ษัทฯ มีแผนการดําเนินกิจการอย่างไร
ประธานฯ ชี &แจงเพิมเติมว่า ณ ตอนนี &ยังไม่มีแนวทางทีแน่ชดั แต่จะเลือกแนวทางทีเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
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ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ชีแ& จงว่าสัญญาซื &อขายไฟฟ้ าฟ้ ามีระยะเวลา 25 ปี ผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ ชี &แจงแล้ วว่า ถ้ าในอนาคตบริ ษัทฯ จะพิจารณาอีกทีว่าจะดําเนินการขอต่อสัญญาซื &อขาย
ไฟฟ้ าหรื อไม่ทงนี
ั & & ตามข้ อสันนิษฐาน ทีปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการ เมือสิ &นสุด
สัญญาซื &อขายไฟฟ้ าบริ ษัทฯ ก็จะเลิกกิจการ โดยมีค่าใช้ จ่ายในการรื อ& ถอน บริ ษัทฯ ได้ คํานวณ
ค่าใช้ จ่ายเหล่านี &รวมในราคาทีซื &อขายกิจการแล้ ว
9.

นายณรงค์ ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าแผงโซล่าเซลล์ เมือครบ 5
ปี คุณภาพเริ มลดลง บริ ษัทฯ ต้ องมีการคิดค่าใช้ จ่ายในการเปลียนแปลงด้ วย และสมมุติเมือทํา
สัญญาซื &อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. ขายไฟฟ้ า 1 เมกะวัตต์ แล้ วบริ ษัทฯ ขายได้ ไม่ถึงบริ ษัทฯ จะโดน
ปรับ และถ้ าผลิตไฟฟ้ าเกินกว่าที กฟผ. ต้ องการ กฟผ.ก็อาจซื &อไม่หมดก็ได้ ข้ อมูลนี &ควรชี &แจงใน
แผนด้ วย
ทีปรึ ก ษาทางการเงิน อิส ระ ชี แ& จงว่าแผงโซล่าเซลล์ เมือใช้ งานก็ ต้ องมี เสือมสภาพ ทัง& นี & 10
โครงการทีบริ ษัทฯ กําลังจะได้ มา เนืองจากก่อนทีจะมีการซื &อกิจการนี & บริ ษัทฯ ได้ ให้ ผ้ เู ชียวชาญทํา
การประเมินแผงโซล่าร์ เซลล์ พบว่ามีแผงโซล่าร์ เซลล์บางส่วนทีเริ มเสือมสภาพ บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งกับ
ผู้ขายให้ ดําเนินการแก้ ไขเปลียนแปลงดังกล่าว ซึงคาดว่าจะดําเนินการเปลียนแปลงประมาณร้ อย
ละ 67 ของแผงโซล่าร์ ทงหมดให้
ั&
แล้ วเสร็ จภายในปี 2563 ดังนี & ในปี 2564 จะมีการดําเนินกิจการ
ด้ วยแผงโซล่าร์ เซลล์แผงใหม่พร้ อมกับระยะเวลาการรับประกัน 4 ปี
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคําถามเพิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ทีประชุม
ลงมติในวาระนี &

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จํากัด บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าทํา
สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ได้ แก่ ทีดิน อาคาร และเครื องจักรพร้ อมอุปกรณ์จาก บริ ษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ &ง
เมนูแฟ็ คเจอริ ง จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน เพือใช้ ในการประกอบกิจการผลิตแผ่นเหล็กชุบ
สังกะสีและธุรกิจทีเกียวเนือง รวมทังมอบอํ
&
านาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร
และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อ ผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้รับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร เป็ นผู้กําหนด
แก้ ไขเปลียนแปลง และ/หรื อ เพิมเติมรายละเอียดเงือนไข รวมถึง จัดทํา เจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ ไข
เพิมเติมสัญญา คําขอ หลักฐาน เอกสารใดๆ ทีเกียวข้ องกับการเช่าทรัพย์สินกลับจาก บริ ษัท ไทย คอนส์
แอนด์ บิลดิ &ง เมนูแฟ็ คเจอริ ง จํากัด (มหาชน) รวมทังการดํ
&
าเนินการใดๆ ทีจําเป็ นหรื อเกียวข้ องกับการเช่า
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ทรัพย์สินกลับจาก บริ ษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ &ง เมนูแฟ็ คเจอริ ง จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที
เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี &
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมด
&
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,419,405
100
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
1,419,405
100
หมายเหตุ 1. มติในวาระนี &ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
&
้ ถือ
หุ้นทีเข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสียโดยในวาระนี &
มีผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยง และ/หรื อ มีสว่ นได้ เสียทีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี & คือ
นายประสิทธิE กาญจนศักดิEชยั ซึงถือหุ้นในบริ ษัทเป็ นจํานวน 3,965,368 หุ้น
2. ในวาระนี &มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิมจากตอนเริ มประชุมจํานวน 3 ราย จํานวนหุ้น 309 หุ้น รวมมีผ้ ู
ถือหุ้นเข้ าประชุมในวาระนี &ทังสิ
& &นจํานวน 63 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 5,384,773 หุ้น
วาระที 3

พิจารณาอนุ มัติเพิมเติมธุ รกิจพลังงานเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษัทฯ และการเข้ าลงทุนในกิจการ
พลังงาน

วาระที 3.1 พิจารณาอนุมตั ิเพิมเติมธุรกิจพลังงานเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญทีปรึกษากฎหมายชี &แจงรายละเอียดในวาระนี & ทีปรึ กษากฎหมายชี &แจงให้ ที
ประชุมทราบว่า สืบเนืองจากทีบริ ษัทฯ มีแผนทีจะเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ตาม
รายละเอียดในวาระที 3.2 ของรายงานการประชุมฉบับนี & ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิมเติมธุรกิจพลังงานเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
จากนันผู
& ้ ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามทีเกียวกับวาระนี &
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เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคําถามเพิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ทีประชุมลงมติใน
วาระนี &
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิเพิมเติมธุรกิจพลังงานเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดที
เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี &
มีผ้ ูถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

จํานวน (เสียง)
5,384,773
0
0
0
5,384,773

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100

มติในวาระนี &ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที 3.2 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริษัทย่ อยทีจัดตังขึนใหม่ เข้ าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
วิธีการรับโอนกิจการทังหมดจากบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์ จี จํากัด รวมถึงการเข้ าทําสัญญาโอน
กิจการทังหมด ข้ อตกลงและสัญญาอืน ๆ และเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าลงทุนใน
กิจการดังกล่ าว ซึงเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญทีปรึกษากฎหมายชี &แจงรายละเอียดในวาระนี &ทีปรึกษากฎหมายชี &แจงให้ ที
ประชุมทราบว่า สืบเนืองจากแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามแผนการโอนธุรกิจเดิมตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2561 ซึงประชุมเมือวันที 26 กรกฎาคม 2561 จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาและมี
มติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทีจัดตังขึ
& &นใหม่ ทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยการเข้ าลงทุนในหุ้นทังหมดของหุ
&
้ นสามัญของ 8 บริ ษัท ได้ แก่ (1) บริ ษัท
สกาย โซล่าร์ รูฟ จํากัด (“SSR”) (2) บริ ษัท สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์ จํากัด (“SSP”) (3) บริ ษัท เอ็น ดับเบิลยู
กรี น พาวเวอร์ จํากัด (“NGP”) (4) บริ ษัท เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (“NWG”) (5) บริ ษัท เอ็น ดับเบิล
ยู โซล่าร์ จํากัด (“NSL”) (6) บริ ษัท ซันนี โซล่า จํากัด (“SSL”) (7) บริ ษัท ซัน ลิงค์ พาวเวอร์ จํากัด (“SLP”)
และ (8) บริ ษัท โซล่าร์ ทาวน์ จํากัด (“SLT”) (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ”)
ซึงปั จจุบนั กลุม่ กิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน
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10 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 7.825 เมกะวัตต์ และเป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท ลีฟวิง เอ็น
เนอร์ จี จํากัด (“ลีฟวิง”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) ด้ วยวิธีการรับโอนกิจการ
ทังหมด
&
(Entire Business Transfer) จากลีฟวิง โดยมีมูลค่าซื &อขายกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวมทังสิ
& &นเป็ นเงินจํานวน 215,000,000 บาท โดยมีเงือนไขการชําระราคาซื &อขายเป็ นสองงวด
กล่าวคือ งวดที 1 จํานวน 170,000,000 บาท จะชําระในวันทีทํารายการซื &อขายและรับโอนกรรมสิทธิEใน
กิ จ การโรงไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ และงวดที 2 จะชํ า ระราคาซื อ& ขายส่ ว นที เหลื อ จํ า นวน
45,000,000 บาท ให้ ลฟี วิง ภายในเดือนกันยายน 2563 หรื อตามทีคู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทังนี
& & ณ วันทีทํารายการซื &อขายและรับโอนกรรมสิทธิEในกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษัทฯ
ตกลงนําหุ้นของบริ ษัทย่อยทีจะจัดตังขึ
& &นใหม่ของบริ ษัทฯ มาเป็ นหลักประกันให้ แก่ ลีฟวิง เป็ นมูลค่าทังสิ
& &น
45,000,000 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่าเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20.9 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ
&
ษัท
ย่อยทีจะจัดตังขึ
& &นใหม่ของบริ ษัทฯ
ดังนี & การเข้ าทํารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึงทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จํ า หน่ า ยไปซึงทรั พ ย์ สิน ลงวัน ที 31 สิง หาคม 2551 (และที ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ มเติ ม ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (และทีได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึงสินทรั พย์ ”) ซึงเมือพิจารณาขนาดรายการ
ดังกล่าวด้ วยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน เปรี ยบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2562 สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แล้ วนัน& เป็ นมูลค่าสูงสุด โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 22.66
และเมือนับรวมรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในรอบหกเดือนทีผ่านมา (รวมถึงการเช่าทรัพย์สิน
กลับทีนําเข้ าทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง& ที 3/2563) มีมลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้ อยละ
47.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ซึงเท่ากับร้ อยละ15 หรื อสูงกว่า แต่ตํากว่าร้ อยละ 50 ซึง
จัดเป็ นรายการประเภทที 2 ตามประกาศ เรื องรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ดังนัน& บริ ษัทฯ จึงมี
หน้ าทีต้ องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศ อย่างน้ อยตาม
บัญชี (1) ท้ ายประกาศ เรื องรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ รวมถึงจะต้ องจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือ
หุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (2)
1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ ายประกาศ เรื องรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ อย่างไรก็ดี เพือให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการเข้ าลงทุนดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรทีจะเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือ
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หุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเข้ าลงทุนดังกล่าว ทังนี
& & เมือการเข้ าทําธุรกรรมการเข้ าลงทุน
ดัง กล่าวได้ รั บอนุมัติ จากที ประชุม ผู้ถือ หุ้น แล้ ว รายการดัง กล่า วจะไม่ถูก นับ รวมกับ รายการได้ ม าซึง
สินทรัพย์อืนใดทีเกิดขึ &นในครัง& ต่อไป ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อ มูล และการปฏิบัติ ก ารของบริ ษั ทจดทะเบี ย นในการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
อนึง การเข้ าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดดั
&
งกล่าวถือเป็ นรายการซื &อและรับโอนกิจการของบริ ษัทอืน
มาเป็ นของบริ ษัทฯ ตามมาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ดังนัน& บริ ษัทฯ จะต้ อง
ขออนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรมการรั บโอนกิจการทังหมดต่
&
อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และจะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นทีเข้ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
& & รายละเอียดของธุรกรรมการเข้ าลงทุนในกิจการพลังงานดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศของ บริ ษัท
ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน) เรื องการได้ มาซึงสินทรัพย์เกียวกับธุรกรรมการเข้ าลงทุนในกิจการ
พลังงาน (สิงทีส่งมาด้ วย 4)
จากนันผู
& ้ ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามทีเกียวกับวาระนี &
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคําถามเพิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ทีประชุมลงมติใน
วาระนี &
มติทีประชุม ที ประชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติ อนุมัติ ให้ บริ ษัทย่อ ยทีจัดตัง& ขึน& ใหม่เข้ าลงทุนในกิ จ การโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยวิธีการรับโอนกิจการทังหมดจากบริ
&
ษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์ จี จํากัด รวมถึงการเข้ าทําสัญญา
โอนกิ จการทัง& หมด ข้ อ ตกลงและสัญญาอืนๆ และเอกสารอืนๆ ที เกี ยวข้ องกับการเข้ า ลงทุนในกิ จ การ
ดังกล่าว รวมถึงมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อ ผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้รับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริ หาร และ/หรื อ ผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ
ใดๆ ทีเกี ยวข้ องหรื อจํ าเป็ นในการทําธุรกรรมการรับโอนกิ จการทังหมดตามที
&
จําเป็ นและสมควรภายใต้
กฎหมายทีเกียวข้ องรวมทังให้
& ดําเนินแผนการปรับโครงสร้ างธุรกิจตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที
1/2563 โดยยกเลิกแผนธุรกิจการซือ& หุ้นใน บริ ษัท กรุ๊ ปเค คอร์ ปอเรชัน จํ ากัด ตามทีได้ มีมติอนุมัติในที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามรายละเอียดทีเสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี &
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มีผ้ ูถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

วาระที4

จํานวน (เสียง)
5,384,873
0
0
0
5,384,873

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100

1. มติในวาระนี &ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมด
&
ของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี &มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิม 1 ราย จํานวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมใน
วาระนี &ทังสิ
& &นจํานวน 64 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 5,384,873 หุ้น
พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามทีประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื องอืนๆ หรื อซักถามเพิมเติมหรื อไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติมโดยสามารถสรุปสาระสําคัญดังนี &
1.

นายศักดิMชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่ากําไรของบริ ษัทฯ จะ
ปรากฎในงบการเงินรวม ไตรมาสทีเท่าไหร่
ประธานฯ ชีแ& จงว่าบริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่าธุรกรรมจะเสร็ จสิ &นภายในไตรมาสที 3 -4 อย่างไรก็ดี
บริ ษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ

2.

นายศักดิMชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าบริ ษัทฯ จะมีการเปลียน
ธุรกิ จหลักต้ องมีการเปลียนชื อ หรื อต้ องแจ้ งตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยว่ามีการเปลียน
อุตสาหกรรมหรื อไม่
ผู้ดําเนิ น การประชุ ม ชี แ& จงว่าไม่มีการเปลียนชื อบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ไม่ได้ ย้ายอุตสาหกรรม
เพียงแต่เพิมธุรกิจพลังงานเป็ นอีกหนึงอุตสาหกรรมหลักของบริ ษัทฯ
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