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   รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2563 
ของ 

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที� 

 ประชุมเมื�อวนัองัคารที� 9 มิถนุายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแม่นํ &าแกรนด์บอลรูม ชั &น 2 โรงแรมรามาดา 
พลาซา่ แมนํ่ &า ริเวอร์ไซด์ เลขที� 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

องค์ประชุม 

 ณ เวลา 10.00 น. ผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จํานวน 21 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จํานวน 31 ราย รวม
ทั &งสิ &น 52 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,024,227 หุ้น จากจํานวนหุ้นทั &งหมดของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที�ออกและเรียกชําระแล้ว 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.7371 ของจํานวนหุ้นทั &งหมดที�
จําหนา่ยได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ�งกําหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั &งหมด และต้องถือหุ้น
รวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั &งหมด 

คณะกรรมการบริษัทที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายประสทิธิE กาญจนศกัดิEชยั  ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
     และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเกรียงชยั ตรีนภากร  กรรมการ 
3. นายยาสยุกิู นาคาชิมา่  กรรมการ 
4. นางสาวอรนชุ ปกิรสา   กรรมการ 
5. นายสรุชยั  เพิ�มสนิทว ี  กรรมการ รักษาการณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสรุวิช  อศัวยทุธพล  กรรมการตรวจสอบ 
7. นายสมศกัดิE  จิระพรกลุ  กรรมการตรวจสอบ 
 
 นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยงัมีผู้ เข้าร่วมประชุมดงัต่อไปนี & บริษัทฯ ได้เชิญ ตวัแทนของบริษัท ไพโอเนียร์ แอด
ไวซอรี� จํากดั ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ มาร่วมประชมุเพื�อตอบข้อสงสยัเกี�ยวกบังบการเงินของบริษัทให้กบัผู้
ถือหุ้นด้วย ทั &งนี & บริษัทฯ ได้เชิญที�ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท กุดั�น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั และเจ้าหน้าที�จากทาง
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บริษัท ควิดแลบ จํากดั ผู้ดแูลระบบในการจดัประชมุครั &งนี & ทําหน้าที�ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผู้
ถือหุ้น เพื�อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

เริ�มการประชุม 

 นางมุขญดา มิตรประชาชนซึ�งรับหน้าที�เป็นผู้ ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและ
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชมุที�มาเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั &งที� 1/2563 และได้ชี &แจงให้ทราบถึงข้อมลู
เบื &องต้นของบริษัทฯ และเพื�อให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในสว่นของการออกเสยีงลงคะแนนใน
ที�ประชมุ ผู้ดําเนินการประชมุ ได้แจ้งวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง ดงันี & 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู่ โดยให้นบั
หนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบที�กฎหมายกําหนด ให้ปฏิบตัิการลงคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี & 

• ก่อนการลงคะแนนเสยีง ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลงลายมือชื�อในบตัรลงคะแนนของแตล่ะวาระ ทั &งนี & เพื�อเป็น
การยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

• การลงคะแนนเสียง สําหรับทุกวาระ ขอให้ท่านทําเครื�องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ�งเท่านั &น ในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะที� ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที�ไปเก็บบัตร
ลงคะแนน สาํหรับผู้ ที�ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่เป็นการลงมติเห็นด้วย 

• การนบัผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงออกจากจํานวนเสียง
ทั &งหมดที�เข้าร่วมประชมุ และสว่นที�เหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที�เห็นด้วยในวาระนั &นๆ 

สาํหรับผู้ ที�ออกเสยีงเห็นดว้ยในแตล่ะวาระ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าที�ของ
บริษัทฯ หลงัเสร็จสิ &นการประชุมทั &งนี & การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั &งนี & เป็นการลงคะแนนแบบ
เปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทั &งหมด เพื�อให้เกิด
ความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี & จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ (บตัรเสยี) 

1) บตัรลงคะแนนที�มีการทําเครื�องหมายเกินกวา่หนึ�งช่อง  
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2) บตัรลงคะแนนที�มีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนที�มีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือชื�อกํากบั  

4) บตัรลงคะแนนที�ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที�มีอยู ่ 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีง โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงชื�อกํากบัด้วยทกุครั &ง 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที�ทาํหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชมุ หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ
ออกเสียง และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ 
ผู้ รับมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

กรณีผู้ถอืหุ้นที�ทาํหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นตา่งประเทศ ซึ�งแตง่ตั &งคสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง คราว
เดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงที�จะทําการลงคะแนนเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กําหนดเกี�ยวกบัการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงมติใดๆ หรือ
การอนมุตัิกิจการใดๆ ในที�ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี &จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของ
จํานวนเสยีงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั &งหมด หรือบางสว่นที�สาํคญัให้กบับคุคลอื�น 

(ข) การซื &อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื�น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั &งหมด หรือบางสว่นที�สําคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยวตัถปุระสงค์จะ
แบง่กําไรขาดทนุกนั  

 ดงันั &น ในการพิจารณาวาระที� 1 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ในการนบัคะแนนเสยีงจะนบัคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” 
ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงนบับตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง  

 ในการพิจารณาวาระที� 2 และ 3 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียง
ทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน การพิจารณาวา่เห็นด้วยในวาระนั &นๆ หรือไม่ จะ
นบัทั &งคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ ถือหุ้นรวมถึงนบับตัรเสีย เป็นฐานในการ
นบัคะแนนเสยีง  
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 ทั &งนี & เนื�องจากเรื�องที�จะพิจารณาในวาระที� 2 และ 3 ถือเป็นวาระที�มีความเกี�ยวเนื�องกนั ดงันั &น หาก
วาระใดในวาระที� 2 ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว จะไม่พิจารณาในวาระที� 3 ต่อไปอีก โดยจะถือ
วา่วาระที� 3 ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. สาํหรับผู้ถอืหุ้นที�ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของ
ทา่นได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที�ของบริษัทกอ่นออกจากห้องประชมุ 

6. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื�องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที�เกี�ยวข้อง
กบัวาระนั &นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุที�ต้องการซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้ง
ชื�อและนามสกลุของทา่น และในกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะ เพิ�มเติมด้วยชื�อและนามสกุลของผู้มอบฉนัทะ ให้แจ้ง
ให้ที�ประชมุทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นทกุครั &ง หากคําถามที�จะสอบถามไม่เกี�ยวข้องกบัวาระนั &น 
โปรดสอบถามในวาระที� 4 เรื�องอื�นๆ 

 
จากนั &น ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั &งที� 1/2563 ของบริษัทฯ และดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั &งที � 1/2563 ของบริษัทฯ 
ดงัต่อไปนี & 

วาระที�1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 เมื�อวันศุกร์ที� 10 เมษายน 2563 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอต่อที�ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
ซึ�งได้จดัขึ &นเมื�อวนัศกุร์ที� 10 เมษายน 2563 โดยมีสําเนารายงานการประชุมที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครั &งนี & (สิ�งที�สง่มาด้วย1) 

จากนั &นผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามที�เกี�ยวกบัวาระนี &  

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามคําถามเพิ�มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ที�ประชุมลงมติใน
วาระนี & 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตาม
รายละเอียดที�เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี & 
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มีผู้ถอืหุ้น จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,384,464 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 5,384,464 100 

  
หมายเหตุ 1. มติในวาระนี &จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 
2. ในวาระนี &มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ�ม 8 ราย จํานวนหุ้น 360,237 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมใน

วาระนี &ทั &งสิ &นจํานวน 60 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 5,384,464 หุ้น 

  ทั�งนี� เนื�องจากเรื�องที�จะพิจารณาในวาระที� 2 และ 3 ถือเป็นวาระที�มีความเกี�ยวเนื�องกนั ดงันั�น หากวาระใดใน
วาระที� 2 ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากที�ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ จะไม่พิจารณาในวาระที� 3 ต่อไปอีก โดยจะถือว่าวาระที� 3 ไม่ได้รับ
การอนมุติัจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทาํธุรกรรมการขายและเช่ากลับซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทฯ 

วาระที� 2.1 พิจารณาอนุมัติการขายสินทรัพย์ของบริษัทให้แก่ บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ �ง เมนูแฟ็ค 
เจอริ�ง จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญที�ปรึกษากฎหมายชี &แจงรายละเอียดในวาระนี & ที�ปรึกษากฎหมายชี &แจงให้ที�
ประชุมทราบว่าที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที� 3/2563 เมื�อวนัศกุร์ที� 24 เมษายน 2563 ได้มีมติ
อนมุตัิแผนการการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และมีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
การจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ ที�ดิน อาคาร และเครื�องจกัรพร้อมอปุกรณ์ ตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี & 

ลาํดับ รายการทรัพย์สิน เนื �อที� 

1 ที�ดิน (จํานวน 2 แปลง โฉนดเลขที� 36479 และ
น.ส.3 เลขที� 103) รวมถงึใบอนญุาตที�เกี�ยวข้อง 

14 ไร่ 2 งาน 77.5 ตารางวา 
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2 อาคารและสิ�งปลกูสร้าง จํานวน 8 รายการ ซึ�ง
ตั &งอยูบ่นที�ดินโฉนดเลขที� 36479 และ น.ส.3 
เลขที� 103 รวมถงึใบอนญุาตที�เกี�ยวข้อง 

22,892.35 ตารางเมตร 

3 เครื�องจกัรและอปุกรณ์ที�ใช้ในธุรกิจผลติจํานวน 
59 รายการ รวมถงึใบอนญุาตที�เกี�ยวข้อง 

- 

 

เพื�อเพิ�มสภาพคลอ่งทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยขายให้กบับริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิล
ดิ &ง เมนแูฟ็คเจอริ�ง จํากดั (มหาชน) (“TCB”) ซึ�งเป็นบคุคลเกี�ยวโยงกนัของบริษัทฯ ในราคา 250,000,000 
บาท (สองร้อยห้าสบิล้านบาท) และภายหลงัการขายสนิทรัพย์ดงักลา่ว บริษัท ทีไอดบับลวิ อินดสัตรี� จํากดั 
(“TIWI”) จะดําเนินการเช่าทรัพย์สินดงักลา่วกลบัมาเพื�อใช้ในการดําเนินธุรกิจต่อไป ตามรายละเอียดใน
วาระที� 2.2 ของรายงานการประชมุฉบบันี & 

ในการนี & บริษัทฯ ได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิให้จดัทํารายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน จํานวน 2 
ราย จาก บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซลั จํากัด และ บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จํากัด ซึ�งเป็นบริษัท
ประเมินที�ได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยมีสรุปรายละเอียดราคาประเมินจากผู้ประเมินทรัพย์สิน 
ดงันี & 

ทรัพย์สิน 

ราคาประเมินจาก 
บริษัท โกลเด้น แลนด์  

แอพเพรซัล จาํกัด  
ณ วันที� 26 มีนาคม 2563 

(บาท) 

ราคาประเมินจาก 
บริษัท ซีพีเอ็ม  

แคปปิทัล จาํกัด  
ณ วันที� 26 มีนาคม 2563 

(บาท) 

ที�ดินจํานวน 2 แปลง ตั &งอยู่บนโฉนด
เลขที� 36479 จํานวน 1 ฉบับ เลขที�
ดิน 85 ตําบลแหลมฟ้าผา่ อําเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
เนื &อที�ดิน 14-2- 07.5 ไร่ หรือ 5,807.5 
ตารางวา และ น.ส.3 เลขที�  103
จํานวน 1 ฉบับ ตําบลแหลมฟ้าผ่า 
อํ า เ ภอ พ ร ะส มุทร เ จ ดี ย์  จั ง ห วัด

146,937,500 146,937,500 
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ทรัพย์สิน 

ราคาประเมินจาก 
บริษัท โกลเด้น แลนด์  

แอพเพรซัล จาํกัด  
ณ วันที� 26 มีนาคม 2563 

(บาท) 

ราคาประเมินจาก 
บริษัท ซีพีเอ็ม  

แคปปิทัล จาํกัด  
ณ วันที� 26 มีนาคม 2563 

(บาท) 

สมุทรปราการ เนื &อที�ดิน  0–0–70.0 
ไร่ หรือ 70.0 ตารางวา เนื &อที�รวม 14 
ไ ร่  2 ง า น  77.5 ต า ร า ง ว า ห รื อ 
5,877.5 ตารางวา รวมถึงใบอนญุาต
ที�เกี�ยวข้อง 
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง จํานวน 8 
รายการ ซึ�งตั &งอยู่บนที�ดินโฉนดเลขที� 
36479 และ น.ส.3 เลขที� 103 รวมถึง
ใบอนญุาตที�เกี�ยวข้อง 

20,880,000 19,328,744 

เครื�องจักรและอุปกรณ์ที�ใช้ในธุรกิจ
ผลิต จํานวน 57 รายการ รวมถึง
ใบอนญุาตที�เกี�ยวข้อง 

57,710,000 57,608,000 

รวม 225,527,500 223,874,244 
เครื� องจักรและอุปกรณ์ใหม่ที�ใช้ใน
ธุรกิจผลิต จํานวน 2 รายการรวมถึง
ใบอนญุาตที�เกี�ยวข้อง 
 

3,073,310 
หมายเหต:ุ รายการนี &ซื &อขายที�
ราคามลูคา่ตามบญัชีเนื�องจาก
เป็นรายการที�ติดตั &งเสร็จ ณ 
วนัที� 1 มีนาคม 2563 และ 16
มีนาคม 2563 และยงัไมม่ีการ
ตดัคา่เสื�อมราคา 

3,073,310 
หมายเหต:ุ รายการนี &ซื &อขายที�
ราคามลูคา่ตามบญัชีเนื�องจาก
เป็นรายการที�ติดตั &งเสร็จ ณ 
วนัที� 1 มีนาคม 2563 และ 16
มีนาคม 2563 และยงัไมม่ีการ
ตดัคา่เสื�อมราคา 

รวม 228,600,810 226,947,554 

 

ทั &งนี & ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาราคาซื &อขายทรัพย์สนิดงักลา่ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจําหนา่ยทรัพย์สนิในมลูคา่ 250,000,000 บาท ซึ�งไม่ตํ�ากว่าราคาประเมินตาม
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ความเห็นของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยมีเงื�อนไขการชําระราคาซื &อขายเป็นสองงวด กลา่วคือ งวดที� 1
จํานวน 160,000,000 บาท (หนึ�งร้อยหกสิบล้านบาท) ในวนัที�ทํารายการซื &อขายและรับโอนกรรมสิทธิEใน
ทรัพย์สินที�ซื &อขาย และงวดที� 2 จะชําระราคาซื &อขายสว่นที�เหลือจํานวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้าน
บาท) ภายใน 15 สงิหาคม 2563 หรือตามวนัที�คู่สญัญาตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั &งนี & TCB ตก
ลงนําหนงัสือคํ &าประกันจากธนาคาร (Bank Guarantees) จํานวน 90,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทฯ ณ 
วนัที�ทํารายการซื &อขายและรับโอนกรรมสทิธิEในทรัพย์สนิที�ซื &อขายเพื�อเป็นหลกัประกนัการชําระเงินในงวดที� 
2 

นอกจากนี & คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือ ผู้ รับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้ รับ
มอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้ กําหนดแก้ไขเปลี�ยนแปลง และ/หรือ เพิ�มเติมรายละเอียด
เงื�อนไข รวมถึง จัดทํา เจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขเพิ�มเติมสญัญา คําขอ หลกัฐาน เอกสารใดๆ ที�
เกี�ยวข้องกับการจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั &งการติดต่อ การยื�นเอกสารต่างๆ ดงักล่าว รวมทั &ง
เอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวข้องอื�นๆ และการกระทําอื�นใดต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการดําเนินการใดๆ ที�
จําเป็น หรือเกี�ยวข้องกับการจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในครั &งนี &ได้ ภายใต้กรอบซึ�งได้รับอนมุตัิจากที�
ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงในกรณีที�บริษัทฯ ยงัคงมีทรัพย์สินบางรายการ เช่น อุปกรณ์สํานกังาน เครื�องมือ
เครื�องใช้  ไม่สามารถจําหน่ายได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมาย
ดงักล่าวมีอํานาจพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สินนั &นด้วยวิธีการอื�นให้แก่บุคคลใดๆ ได้ตามที�เห็นสมควรเพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง 

การจําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว เข้าขา่ยเป็นการเข้าทํารายการจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสําคญั
ที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน ลงวันที� 31 สิงหาคม 2551 (และที�ได้มีการแก้ไข
เพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที� 29 ตุลาคม 
2547 (และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์”) ทั &งนี & เมื�อ
คํานวนมลูคา่รายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ�งตอบแทนเปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สิ &นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
2562 จะมีมูลค่ารวมของรายการทั &งหมดดังกล่าวสูงสุดเท่ากับร้อยละ 26.35 ทั &งนี & บริษัทฯ ไม่มีรายการ
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จําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์อื�นใดที�เกิดขึ &นในหกเดือนก่อนวนัที�มีการตกลงเข้าทํารายการจําหน่ายทรัพย์สินใน
ครั &งนี & เป็นผลให้มีมลูค่าของรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 26.35 ซึ�ง
เทา่กบัร้อยละ 15 หรือสงูกวา่ แตต่ํ�ากวา่ร้อยละ 50 ซึ�งจดัเป็นรายการประเภทที� 2 ตามประกาศเรื�องรายการ
ได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิดงันั &นบริษัทฯ จึงมีหน้าที�ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาด 
หลกัทรัพย์ฯ ทนัทีโดยมีสารสนเทศอยา่งน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศเรื�องรายการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ�งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที�เปิดเผยข้อมูลต่อตลาด 
หลกัทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทําธุรกรรมการจําหน่าย
ทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที�จะเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิธุรกรรม
การจําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว ทั &งนี & เมื�อการเข้าทําธุรกรรมการจําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว รายการดงักลา่วจะไม่ถกูนบัรวมกบัรายการจําหน่ายซึ�งสินทรัพย์อื�นใดที�เกิดขึ &นในครั &ง
ต่อไป ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
ลงวนัที� 29 ตลุาคม 2547 (และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

ทั &งนี & การจําหนา่ยสนิทรัพย์ดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นการโอนธุรกิจบางสว่นที�สาํคญัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด”) ดงันั &น บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทั &งหมดต่อที�ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของ
จํานวนเสยีงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี &รายการจําหน่ายทรัพย์สินข้างต้นยงัเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทจด
ทะเบียนตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 21/2551 เรื�องหลกัเกณฑ์ในการทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกนัลงวนัที� 31 สงิหาคม 2551 (และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที� 19 พฤศจิกายน 2546 (และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศ

รายการที�เกี�ยวโยงกัน”) โดยเมื�อคํานวณมลูคา่ของรายการจําหนา่ยทรัพย์สนิของบริษัทฯ ดงักลา่วพบว่ามี
ขนาดรายการเทา่กบั ร้อยละ 30.45 ของมลูคา่สนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ
สาํหรับปี 2562 สิ &นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีที�ได้รับอนญุาตและเมื�อ
นบัรวมรายการเกี�ยวโยงในรอบหกเดือนที�ผ่านมา (รวมถึงเช่ากลบัสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที�ได้นําเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัทในครั &งนี &) มีมูลค่าของรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 59.68 ซึ�งมีมลูค่าเกินกว่า 20 ล้าน
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บาท และเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที�
ได้รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต สิ &นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 ซึ�งคํานวณได้เท่ากับ 
24,631,333 บาท (24.63 ล้านบาท) 

ดงันั &น ในการเข้าทํารายการจําหน่ายทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั และประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั ซึ�งกําหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที�ต้อง 

(1) จดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี�ยวกบัการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ และเช่าทรัพย์สินกลบั
ซึ�งเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย
ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

(2) แต่งตั &งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อทําหน้าที�ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที�
กําหนดในประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณา พร้อมกบัจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ในการนี & บริษัทฯ ได้
แต่งตั &งให้ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี�  จํากดั ซึ�งเป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�ได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในการเข้าทํา
รายการจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ และเช่าทรัพย์สนิกลบัซึ�งเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพื�ออนุมัติรายการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ และเช่า
ทรัพย์สนิกลบั ซึ�งเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัดงักลา่ว โดยจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี�วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี โดยต้องระบชืุ�อและจํานวนหุ้นของผู้
ถือหุ้นที�ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืนดัประชมุด้วย 

รายละเอียดเพิ�มเติมปรากฏตามสารสนเทศ เรื�อง การจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ซึ�งเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั
ของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) (สิ�งที�สง่มาด้วย 2) 

จากนั &นผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามที�เกี�ยวกบัวาระนี &  

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามคําถามเพิ�มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ที�ประชุมลงมติใน
วาระนี & 
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มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการขายสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ ที�ดิน อาคาร และเครื�องจักรพร้อม
อปุกรณ์ ให้แก่ บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ &ง เมนแูฟ็คเจอริ�ง จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั
รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร และ/หรือ ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้ กําหนดแก้ไขเปลี�ยนแปลง 
และ/หรือ เพิ�มเติมรายละเอียดเงื�อนไข รวมถึง จดัทํา เจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขเพิ�มเติมสญัญา คําขอ 
หลกัฐาน เอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจําหนา่ยทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั &งการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็น
หรือเกี�ยวข้องกบัการจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที�เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี & 

มีผู้ถอืหุ้น จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 1,419,096 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 1,419,096 100 

 

หมายเหตุ มติในวาระนี &ต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�
มีสว่นได้เสียโดยในวาระนี & มีผู้ ถือหุ้นที�เป็นบคุคลที�เกี�ยวโยง และ/หรือ มีสว่นได้เสียที�ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี & คือ นายประสิทธิE กาญจนศกัดิEชัย ซึ�งถือหุ้นในบริษัท
เป็นจํานวน 3,965,368 หุ้น 

วาระที� 2.2 พิจารณาอนุมัติการเช่าทรัพย์สินกลับจาก บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ �ง เมนูแฟ็คเจอริ� ง จํากัด 
 (มหาชน) ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญที�ปรึกษากฎหมายชี &แจงรายละเอียดในวาระนี & ที�ปรึกษากฎหมายชี &แจงให้ที�
ประชมุทราบวา่ เพื�อให้สอดคล้องกบัธุรกรรมการขายและเช่ากลบัซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามวาระที� 2.1
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิให้ TIWI บริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ ที�บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ TIWI เข้าทําสญัญาเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ 
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ที�ดิน อาคาร และเครื�องจักรพร้อมอุปกรณ์จาก TCB ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อใช้ในการประกอบ
กิจการผลิตแผ่นเหล็กชุบสงักะสีและธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง ในอตัราค่าเช่าตลอดอายุสญัญาเป็นจํานวนเงิน 
80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) โดยมีระยะเวลาการเช่า 10 ปี และสามารถขอขยายระยะเวลาการ
เช่าได้ไม่เกิน 2 ครั &ง ครั &งละ 10 ปี รวมทั &งสิ &นไม่เกิน 30 ปี และ TIWI จะจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี ในอตัราปีละ 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยจะชําระงวดแรก ณ วนัที�เข้าทําสญัญาเช่าโดย TIWI มีสทิธิตอ่สญัญา
เช่าโดยการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้เช่าทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงความประสงค์ที�จะต่ออายุ
อยา่งน้อย 3 เดือน ก่อนระยะเวลาการเช่าจะสิ &นสดุลง 

การเข้าทํารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึ�งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
สนิทรัพย์ซึ�งเมื�อพิจารณาขนาดรายการดงักลา่วด้วยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิ�งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี 2562
สิ &นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้วนั &น เป็นมลูค่าสงูสดุ 
โดยมีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 25.30 และเมื�อนบัรวมรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที�
ผา่นมา  (รวมถึงการได้มาซึ�งธุรกิจพลงังานที�นําเข้าที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที� 3/2563) มีมลูค่า
ของรายการสงูสดุรวมเท่ากบัร้อยละ 47.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน ซึ�งเท่ากับร้อยละ 15 
หรือสูงกว่า แต่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ซึ�งจัดเป็นรายการประเภทที� 2 ตามประกาศเรื�องรายการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินดังนั &นบริษัทฯ จึงมีหน้าที�ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาด 
หลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศเรื�องรายการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึ�งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจดัส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัที�เปิดเผยข้อมลูต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทําธุรกรรมการเช่ากลบั
ทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที�จะเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิธุรกรรม
การเช่ากลบัทรัพย์สนิดงักลา่ว ทั &งนี & เมื�อการเข้าทําธุรกรรมการเช่ากลบัทรัพย์สนิดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว รายการดงักลา่วจะไมถ่กูนบัรวมกบัรายการจําหน่ายซึ�งสินทรัพย์อื�นใดที�เกิดขึ &นในครั &ง
ต่อไป ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 
ลงวนัที� 29 ตลุาคม 2547 (และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

นอกจากนี & การเช่าทรัพย์สินข้างต้น ยงัเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน
ตามที�กําหนดในประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยเมื�อคํานวณมูลค่าของรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์
ดงักลา่วพบว่ามีขนาดรายการเท่ากบั ร้อยละ 29.23 ของมลูค่าสินทรัพย์มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบ
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การเงินของบริษัทฯ สาํหรับปี 2562 สิ &นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีที�
ได้รับอนุญาตและเมื�อนบัรวมรายการเกี�ยวโยงในรอบหกเดือนที�ผ่านมา  (รวมถึงจําหน่ายสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ข้างต้นที�ได้นําเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั &งที� 3/2563) มีมลูค่าของรายการรวมเท่ากบัร้อย
ละ 59.68 ซึ�งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาทและเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สิ &นสดุวนัที� 31
ธันวาคม 2562 ซึ�งคํานวณได้เท่ากบั 24,631,333 บาท (24.63 ล้านบาท) บริษัทฯ จึงมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิ
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัและประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั ซึ�งกําหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที�
ต้อง 

(1) จดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี�ยวกบัการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์และเช่าทรัพย์สินกลบัซึ�ง
เป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตาม
ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

(2) แต่งตั &งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อทําหน้าที�ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที�
กําหนดในประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ในการนี & บริษัทฯ ได้
แต่งตั &งให้ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี� จํากัด ซึ�งเป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังาน ก.ล.ต. เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในการเข้าทํา
รายการจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ และเช่าทรัพย์สนิกลบัซึ�งเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

(3) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื�ออนมุตัิรายการจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ และเช่าทรัพย์สิน
กลับซึ�งเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี�วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี 

รายละเอียดเพิ�มเติมปรากฎตามสารสนเทศ เรื�องการได้มาซึ�งสินทรัพย์ซึ�งเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันของ
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) (สิ�งที�สง่มาด้วย 3) 

จากนั &นผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามที�เกี�ยวกบัวาระนี & 

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุด้วยตนเอง ขอให้ชี &แจงตามประเด็นดงันี & 
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1) วาระที� 2.1 การขายสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ ที�ดิน อาคาร และเครื�องจกัร มีผลกําไรและ
ขาดทนุเป็นจํานวนเทา่ไหร่ และขอให้ที�ปรึกษาการเงินอิสระชี &แจงข้อดีข้อเสยีของการเข้าทํา
ธุรกรรม 

2) วาระที� 2.2 การขายสนิทรัพย์ของบริษัทฯ และเช่ากลบัมามีผลต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินการอยา่งไร บริษัทฯ มีผลกระทบตามมาตรฐานการบญัชี เรื�องสญัญาเช่าหรือไม ่

ที�ปรึกษาของบริษัท ชี &แจงว่าสําหรับวาระที� 2.1 การขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั &ง 3 
รายการ บริษัทฯ จะได้รับเงินกําไรประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนในวาระที� 2.2 การเช่า
ทรัพย์สนิกลบัตามมาตรฐานการบญัชี (sale and lease back) งบการเงินของบริษัทฯ จะ
ไมม่ีการบนัทกึคา่เสื�อมราคา บริษัทฯ มีจํานวนเงินที�ต้องจ่ายเฉพาะค่าเช่าแก่ผู้ ให้เช่า ตาม
รายละเอียดที�ได้มีการชี &แจงในงบเสมือนตามรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ 

ที�ปรึกษาการเงินอิสระ ชี &แจงเพิ�มเติมว่าค่าเช่าที�ต้องชําระในการขายสินทรัพย์และการ
เช่ากลบันั &นมีความเหมาะสม เนื�องจากค่าเสื�อมราคาในแต่ละปีคิดในอตัราร้อยละ 14.7 
ตอ่ปี ในขณะที�คา่เช่ามีมลูคา่เทา่กบั 80 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการเช่า 

2. นายศักดิMชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุด้วยตนเอง ขอให้ชี &แจงตามประเด็นดงันี & 

1) บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งทางการเงินเป็นเงินสดหรือเงินฝากเหลอืเทา่ไหร่ ณ วนัที� 31 มีนาคม 
2563 

นางสาวอรนุช ปกิรสา ผู้อํานวยการทางการเงิน ชี &แจงว่า ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 
บริษัทฯ มีเงินสด ประมาณ 130,000,000 บาท และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มี
เงินสดประมาณ 91,000,000 บาท ซึ�งมีเพื�อรองรับธุรกิจสงักะสีเท่านั &น ไม่ครอบคลุม
ธุรกรรมอื�นๆ  

2) ผู้ซื &อมีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบับริษัทฯ  

ประธานฯ ชี &แจงวา่ TCB เป็นบริษัทที�ประธานฯ เป็นผู้ ถือหุ้นหลกั และเหตทีุ�ตกลงซื &อที�ดิน 
อาคาร และเครื�องจักรเพื�อต้องการหาเงินทุนให้บริษัทฯ ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ เพราะ
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ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเหล็กมีความลําบากในการขอสินเชื�อจากธนาคาร ดงันั &น เพื�อไม่ให้
กระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น การซื &อสนิทรัพย์และให้เช่ากลบัจึงเป็นทางเลอืกหนึ�ง 

3) การเปลี�ยนจากการประกอบธุรกิจผลิตแผ่นเหล็กชุบสงักะสีเป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจซื &อ
มาขายไป (Trading) จะแข่งขนักบับริษัทอื�นในตลาดได้หรือไม่ ถ้าธุรกิจซื &อมาขายไปของ
บริษัทฯ แพงกว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอื�น บริษัทฯ อาจประสบปัญหาขาดทนุ บริษัทมีแนว
ทางการแก้ปัญหาอยา่งไร  

ประธานฯ ชี &แจงวา่ บริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นบริษัทการค้า (Trading) เพียงอยา่งเดียว บริษัทฯ ยงั
เป็นผู้ผลิตสงักะสีและโรงงานสงักะสียงัดําเนินการปกติ เพียงแต่มีความยืดหยุ่นในการ
ดําเนินการมากขึ &น ซึ�งคาดว่าว่าการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะทําให้
บริษัทฯ มีภาพรวมการดําเนินธุรกิจดีขึ &น 

3. นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุด้วยตนเอง ขอให้ชี &แจงวา่การขายสนิทรัพย์ของบริษัทฯ 
เพื�อที�จะได้เงินสดและเช่ากลบัเพื�อประกอบธุรกิจเดิมตอ่ไป บริษัทฯ ได้เงินมาเพื�อที�จะซื &อธุรกิจใหม ่
มีผลดีหรือผลเสยีตอ่บริษัทฯ อยา่งไร ขอให้สรุปภาพรวมการเข้าทําธุรกรรม 

ที�ปรึกษากฎหมาย ชี &แจงสรุปภาพรวมการทําธุรกรรมว่าตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
ในวาระที� 2.1 และ 2.2 ในการจําหน่ายทรัพย์สินในมลูค่า 250,000,000 บาท บริษัทฯ จะได้รับ
ชําระในงวดที� 1 จํานวน 160,000,000 บาท และในขณะเดียวกนับริษัทฯ ยงัคงประกอบธุรกิจต่อ
และเช่าทรัพย์สินกลบัจาก TCB ตลอดอายุระยะเวลาการเช่า 10 ปี ค่าเช่าเป็นจํานวนเงิน  
80,000,000 บาท และในวาระที� 3 บริษัทฯ จะนําเงินที�ได้ไปลงทนุในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ซึ�ง
เป็นธุรกิจที�มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบพาณิชย์แล้ว (Commercial Operation Date) รวมทั &งสิ &น 10 
โครงการมีกําลงัการผลิตรวม 7.825 เมกะวตัต์ ซึ�งจะขายไฟฟ้าที�มีระยะเวลาถึงปี 2581 โดยมี
มลูค่าซื &อขายกลุม่กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ รวมทั &งสิ &นเป็นเงินจํานวน 215,000,000 
บาท การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ขนาดเท่ากับรายการ
ประเภทที� 2 ซึ�งเป็นรายการตามมาตรา 107 ซึ�งต้องขออนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ในการที�บริษัทฯ เข้าไปลงทนุในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ จึงขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
เพิ�มเติมธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ตามที�ประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เคยเข้า
ลงทนุในกิจการพลงังานตามแผนธุรกิจของบริษัท 

ที�ปรึกษาทางการเงนิอิสระ ชี &แจงเพิ�มเติมวา่บริษัทฯ จะนําเงินที�ได้จากการขายสนิทรัพย์และเช่า
กลบัไปซื &อธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ�งปัจจุบนัมี 10 โครงการ ธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์เป็น
ธุรกิจที�มีความแน่นอน ทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าการนําธุรกิจที�มีกําไรแน่นอนมา
เสริมกบัธุรกิจที�มีความผนัผวน ซึ�งผลประกอบการบางครั &งมีผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ฉะนั &น
การทําธุรกรรมนี &จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี &แจงข้อดีของการเข้าทํารายการเพิ�มเติมว่า การทําธุรกรรมขาย
สินทรัพย์และเช่ากลบั จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในเรื�องค่าเสื�อมราคา รวมถึง
ประมาณการว่าบริษัทฯ จะมีรายได้จากการดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าประมาณปีละ 20,000,000
บาท  

4. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าใครเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิEที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ให้แก่ TCB 

ผู้ดาํเนินการประชุม ชี &แจงว่าบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามเงื�อนไขที�ระบใุนสญัญาซื &อ
ขายทรัพย์สนิ 

5. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการเช่ากลบัมาซึ�ง
สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ได้มีการปรึกษากบัผู้สอบบญัชีเกี�ยวกบัผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ 
หรือไม่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 (TFRS 16) บริษัทฯ ต้องบนัทึกบญัชี
อยา่งไร  

คุณอรนุช ปกิรสา ชี &แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการปรึกษากับทางผู้สอบบญัชีแล้วว่าผลกระทบจาก
ธุรกรรมนี &ไม่ได้มีนยัสําคญั รายละเอียดตามงบเสมือนในหน้า 71 ของรายงานความเห็นของที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกบัรายการได้มาและจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์  
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6. คุณธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ ตามสารสนเทศของบริษัทฯ ข้อ
ที� 2.4 ที�แสดงข้อมลูทางการเงินของ บริษัท ลีฟวิ�ง เอ็นเนอร์จี จํากดั จากตวัเลขดงักลา่ว บริษัทฯ 
จะสามารถทํากําไรตามประมาณการได้หรือไม ่

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี &แจงว่างบการเงินที�กลา่วถึงเป็นงบการเงินของ บริษัท ลีฟวิ�ง เอน
เนอร์จี จํากดั เพียงบริษัทเดียว ไมใ่ช่งบการเงินรวมของ บริษัท ลฟีวิ�ง เอนเนอร์จี จํากดั ซึ�งมีบริษัท
ยอ่ย 8 บริษัท และมีการดําเนินโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 10 โครงการ  

7. คุณธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี &แจงรายละเอียดเพิ�มเติมว่าตาม
สารสนเทศของบริษัทฯ ข้อที� 2.4 หน้า 9 กรณีเหตกุารณ์ไฟไหม้ มีการชดเชยคา่เสยีหายอยา่งไร 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี &แจงว่าคลงัสินค้าเกิดไฟไหม้แต่แผงโซล่าเซลล์บนหลงัคาโรงงาน 
(Solar Rooftop) เป็นของบริษัทฯ อยูด้่านบนของคลงัสนิค้าที�ไฟไหม้ ดงันั &น จึงมีดําเนินการเปลี�ยน
แผงอุปกรณ์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และมีเงินสดที�บริษัทจะเรียกเก็บจากการเสียผลประโชน์จาก
เหตุการณ์นี & ซึ�งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินและคํานวณถึงเหตุการณ์ดงักลา่วแล้ว มูล
คา่ที�ซื &อขายที�ราคา 215,000,000 บาท จึงมีความสมเหตสุมผล  

ประธานฯ ชี &แจงเพิ�มเติมว่า เหตผุลที�มีการลงทนุในธุรกิจพลงังานเพื�อเป็นทางเลือกของบริษัทฯ 
ซึ�งในหลายปีที�ผ่านมาบริษัทฯ มีความพยายามที�จะขยายกิจการของบริษัทฯ แต่ในอตุสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทย บริษัทฯ ไม่สามารถหนีจากสินค้าจากต่างประเทศที�มีการทุ่มตลาดอย่าง
ต่อเนื�อง บริษัทฯ จึงหาธุรกิจมาเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ สนใจในธุรกิจพลงังาน
แสงอาทิตย์ เนื�องจากบริษัทฯ มีระบบและเทคโนโลยีสําหรับการติดตั &งแผงโซล่าเซลล์บนหลงัคา 
และบริษัทฯ มีการติดตั &งให้บริษัทอื�นค่อนข้างเยอะ ซึ�งในอนาคตก็จะเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ใน
ธุรกิจพลังงาน เป็นการขยายโอกาสให้บริษัทฯ ไปสู่กิจการอื�นได้มากขึ &น นอกเหนือจากการ
ประกอบกิจการสงักะส ีซึ�งในสภาวะปัจจบุนับริษัทฯ จึงต้องปรับตวั เพื�อให้บริษัทฯ ดําเนินกิจการ
ได้ตอ่ไป 

8. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าเมื�อครบตามสญัญาซื &อ
ขายไฟฟ้า บริษัทฯ มีแผนการดําเนินกิจการอยา่งไร 

ประธานฯ ชี &แจงเพิ�มเติมวา่ ณ ตอนนี &ยงัไมม่ีแนวทางที�แนช่ดั แตจ่ะเลอืกแนวทางที�เป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 
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ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี &แจงว่าสญัญาซื &อขายไฟฟ้าฟ้ามีระยะเวลา 25 ปี ผู้บริหารของ
บริษัทฯ ชี &แจงแล้ววา่ ถ้าในอนาคตบริษัทฯ จะพิจารณาอีกทีว่าจะดําเนินการขอต่อสญัญาซื &อขาย
ไฟฟ้าหรือไมท่ั &งนี & ตามข้อสนันิษฐาน ที�ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมลูค่ากิจการ เมื�อสิ &นสดุ
สญัญาซื &อขายไฟฟ้าบริษัทฯ ก็จะเลิกกิจการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการรื &อถอน บริษัทฯ ได้คํานวณ
คา่ใช้จ่ายเหลา่นี &รวมในราคาที�ซื &อขายกิจการแล้ว 

9. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่แผงโซลา่เซลล์ เมื�อครบ 5 
ปี คุณภาพเริ�มลดลง บริษัทฯ ต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายในการเปลี�ยนแปลงด้วย และสมมตุิเมื�อทํา
สญัญาซื &อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ขายไฟฟ้า 1 เมกะวตัต์ แล้วบริษัทฯ ขายได้ไม่ถึงบริษัทฯ จะโดน
ปรับ และถ้าผลิตไฟฟ้าเกินกว่าที� กฟผ. ต้องการ กฟผ.ก็อาจซื &อไม่หมดก็ได้ ข้อมลูนี &ควรชี &แจงใน
แผนด้วย 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี &แจงว่าแผงโซล่าเซลล์เมื�อใช้งานก็ต้องมีเสื�อมสภาพ ทั &งนี & 10
โครงการที�บริษัทฯ กําลงัจะได้มา เนื�องจากก่อนที�จะมีการซื &อกิจการนี & บริษัทฯ ได้ให้ผู้ เชี�ยวชาญทํา
การประเมินแผงโซลา่ร์เซลล์ พบวา่มีแผงโซลา่ร์เซลล์บางสว่นที�เริ�มเสื�อมสภาพ บริษัทฯ ได้แจ้งกบั
ผู้ขายให้ดําเนินการแก้ไขเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว ซึ�งคาดวา่จะดําเนินการเปลี�ยนแปลงประมาณร้อย
ละ 67 ของแผงโซลา่ร์ทั &งหมดให้ แล้วเสร็จภายในปี 2563 ดงันี & ในปี 2564 จะมีการดําเนินกิจการ
ด้วยแผงโซลา่ร์เซลล์แผงใหมพ่ร้อมกบัระยะเวลาการรับประกนั 4 ปี  

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามคําถามเพิ�มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ที�ประชุม
ลงมติในวาระนี & 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้ บริษัท ทีไอดบับลิว อินดสัตรี�  จํากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทํา
สญัญาเช่าทรัพย์สนิ ได้แก่ ที�ดิน อาคาร และเครื�องจกัรพร้อมอปุกรณ์จาก บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ &ง 
เมนแูฟ็คเจอริ�ง จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อใช้ในการประกอบกิจการผลิตแผ่นเหล็กชุบ
สงักะสีและธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง รวมทั &งมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือ ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ รับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้ กําหนด
แก้ไขเปลี�ยนแปลง และ/หรือ เพิ�มเติมรายละเอียดเงื�อนไข รวมถึง จัดทํา เจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไข
เพิ�มเติมสญัญา คําขอ หลกัฐาน เอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเช่าทรัพย์สินกลบัจาก บริษัท ไทย คอนส์ 
แอนด์ บิลดิ &ง เมนแูฟ็คเจอริ�ง จํากดั (มหาชน) รวมทั &งการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัการเช่า
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ทรัพย์สินกลบัจาก บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ &ง เมนูแฟ็คเจอริ�ง จํากัด  (มหาชน) ตามรายละเอียดที�
เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี & 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) 
 

ร้อยละของจํานวนเสยีงทั &งหมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,419,405 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 1,419,405 100 

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี &ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั &งหมดของผู้ ถือ
หุ้นที�เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสียโดยในวาระนี & 
มีผู้ ถือหุ้นที�เป็นบคุคลที�เกี�ยวโยง และ/หรือ มีสว่นได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี & คือ
นายประสทิธิE กาญจนศกัดิEชยั ซึ�งถือหุ้นในบริษัทเป็นจํานวน 3,965,368 หุ้น 

2. ในวาระนี &มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ�มจากตอนเริ�มประชุมจํานวน 3 ราย จํานวนหุ้น 309 หุ้น รวมมีผู้
ถือหุ้นเข้าประชมุในวาระนี &ทั &งสิ &นจํานวน 63 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 5,384,773 หุ้น 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติเพิ�มเติมธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการเข้าลงทุนในกิจการ
พลังงาน 

วาระที� 3.1 พิจารณาอนุมัติเพิ�มเติมธุรกจิพลังงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ  

 ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญที�ปรึกษากฎหมายชี &แจงรายละเอียดในวาระนี & ที�ปรึกษากฎหมายชี &แจงให้ที�
ประชุมทราบว่า สืบเนื�องจากที�บริษัทฯ มีแผนที�จะเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ตาม
รายละเอียดในวาระที� 3.2 ของรายงานการประชมุฉบบันี & ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มเติมธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  

จากนั &นผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามที�เกี�ยวกบัวาระนี & 
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เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามคําถามเพิ�มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ที�ประชุมลงมติใน
วาระนี & 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิเพิ�มเติมธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที�
เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี & 

 มีผู้ถอืหุ้น จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,384,773 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 5,384,773 100 

 

หมายเหตุ มติในวาระนี &ต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 3.2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยที�จัดตั �งขึ �นใหม่เข้าลงทุนในกจิการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
วิธีการรับโอนกิจการทั �งหมดจากบริษัท ลีฟวงิ เอน็เนอร์จี จาํกดั รวมถงึการเข้าทาํสญัญาโอน
กิจการทั �งหมด ข้อตกลงและสัญญาอื�น ๆ และเอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน
กิจการดงักล่าว ซึ�งเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญที�ปรึกษากฎหมายชี &แจงรายละเอียดในวาระนี & ที�ปรึกษากฎหมายชี &แจงให้ที�
ประชมุทราบวา่ สบืเนื�องจากแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการโอนธุรกิจเดิมตามมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2561 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม 2561 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและมี
มติอนมุตัิการเข้าลงทนุในธุรกิจพลงังาน โดยบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ที�จดัตั &งขึ &นใหม ่ที�บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยการเข้าลงทุนในหุ้นทั &งหมดของหุ้นสามญัของ 8 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท 
สกาย โซลา่ร์ รูฟ จํากดั (“SSR”) (2) บริษัท สกาย โซลา่ร์ พาวเวอร์ จํากดั (“SSP”) (3) บริษัท เอ็น ดบัเบิลย ู
กรีน พาวเวอร์ จํากดั (“NGP”) (4) บริษัท เอ็น ดบัเบิลย ูเอ็นเนอร์ยี� จํากดั (“NWG”) (5) บริษัท เอ็น ดบัเบิล
ย ูโซลา่ร์ จํากดั (“NSL”) (6) บริษัท ซนันี� โซลา่ จํากดั (“SSL”) (7) บริษัท ซนั ลงิค์ พาวเวอร์ จํากดั (“SLP”) 
และ (8) บริษัท โซลา่ร์ ทาวน์ จํากดั (“SLT”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”) 
ซึ�งปัจจบุนั กลุม่กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จํานวน 
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10 โครงการ ขนาดกําลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 7 .825 เมกะวตัต์ และเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ลีฟวิง เอ็น
เนอร์จี จํากัด (“ลีฟวิง”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีออยล์ จํากดั (มหาชน) ด้วยวิธีการรับโอนกิจการ
ทั &งหมด (Entire Business Transfer) จากลีฟวิง โดยมีมูลค่าซื &อขายกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ รวมทั &งสิ &นเป็นเงินจํานวน 215,000,000 บาท โดยมีเงื�อนไขการชําระราคาซื &อขายเป็นสองงวด 
กล่าวคือ งวดที� 1 จํานวน 170,000,000 บาท จะชําระในวนัที�ทํารายการซื &อขายและรับโอนกรรมสิทธิEใน
กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  และงวดที�  2 จะชําระราคาซื &อขายส่วนที� เหลือจํานวน  
45,000,000 บาท ให้ลฟีวิง ภายในเดือนกนัยายน 2563 หรือตามที�คู่สญัญาตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทั &งนี & ณ วนัที�ทํารายการซื &อขายและรับโอนกรรมสทิธิEในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ 
ตกลงนําหุ้นของบริษัทยอ่ยที�จะจดัตั &งขึ &นใหมข่องบริษัทฯ มาเป็นหลกัประกนัให้แก่ ลีฟวิง เป็นมลูค่าทั &งสิ &น 
45,000,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 20.9 ของจํานวนหุ้นทั &งหมดของบริษัท
ยอ่ยที�จะจดัตั &งขึ &นใหมข่องบริษัทฯ 

ดงันี & การเข้าทํารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ�งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสําคัญที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน ลงวันที� 31 สิงหาคม 2551 (และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที� 29 ตลุาคม 2547 (และที�ได้มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์”) ซึ�งเมื�อพิจารณาขนาดรายการ
ดงักล่าวด้วยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี 2562 สิ &นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ซึ�ง
ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้วนั &น เป็นมลูค่าสงูสดุ โดยมีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 22.66 
และเมื�อนบัรวมรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที�ผ่านมา  (รวมถึงการเช่าทรัพย์สิน
กลบัที�นําเข้าที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที� 3/2563) มีมลูค่าของรายการสงูสดุรวมเท่ากับร้อยละ 
47.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน ซึ�งเท่ากับร้อยละ15 หรือสงูกว่า แต่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ซึ�ง
จดัเป็นรายการประเภทที� 2 ตามประกาศ เรื�องรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิดงันั &น บริษัทฯ จึงมี
หน้าที�ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศ อย่างน้อยตาม
บญัชี (1) ท้ายประกาศ เรื�องรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิ รวมถึงจะต้องจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือ
หุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัที�เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (2) 
1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศ เรื�องรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิ อยา่งไรก็ดี เพื�อให้ผู้ ถือ
หุ้นได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในการเข้าลงทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที�จะเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือ
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หุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการเข้าลงทุนดงักล่าว ทั &งนี & เมื�อการเข้าทําธุรกรรมการเข้าลงทุน
ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมกับรายการได้มาซึ�ง
สนิทรัพย์อื�นใดที�เกิดขึ &นในครั &งตอ่ไป ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที� 29 ตลุาคม 2547 (และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม)  

อนึ�ง การเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทั &งหมดดงักลา่วถือเป็นรายการซื &อและรับโอนกิจการของบริษัทอื�น
มาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) (ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั ดงันั &น บริษัทฯ จะต้อง
ขออนุมตัิการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทั &งหมดต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับ
อนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ทั &งนี & รายละเอียดของธุรกรรมการเข้าลงทุนในกิจการพลงังานดงักลา่วปรากฏตามสารสนเทศของ บริษัท 
ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) เรื�องการได้มาซึ�งสินทรัพย์เกี�ยวกบัธุรกรรมการเข้าลงทนุในกิจการ
พลงังาน (สิ�งที�สง่มาด้วย 4) 

จากนั &นผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามที�เกี�ยวกบัวาระนี & 

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามคําถามเพิ�มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ที�ประชุมลงมติใน
วาระนี & 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยที�จัดตั &งขึ &นใหม่เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยวิธีการรับโอนกิจการทั &งหมดจากบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จํากดั รวมถึงการเข้าทําสญัญา
โอนกิจการทั &งหมด ข้อตกลงและสัญญาอื�นๆ และเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเข้าลงทุนในกิจการ
ดงักล่าว รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือ ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ
ใดๆ ที�เกี�ยวข้องหรือจําเป็นในการทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทั &งหมดตามที�จําเป็นและสมควรภายใต้
กฎหมายที�เกี�ยวข้องรวมทั &งให้ดําเนินแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจตามมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที�
1/2563 โดยยกเลิกแผนธุรกิจการซื &อหุ้ นใน บริษัท กรุ๊ปเค คอร์ปอเรชั�น จํากัด ตามที�ได้มีมติอนุมัติในที�
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามรายละเอียดที�เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี & 
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มีผู้ถอืหุ้น จาํนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 5,384,873 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 5,384,873 100 

  
หมายเหตุ 1. มติในวาระนี &ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั &งหมด

ของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
2. ในวาระนี &มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ�ม 1 ราย จํานวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมใน

วาระนี &ทั &งสิ &นจํานวน 64 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 5,384,873 หุ้น 

วาระที�4 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามที�ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเรื�องอื�นๆ หรือซกัถามเพิ�มเติมหรือไม ่

 มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติมโดยสามารถสรุปสาระสาํคญัดงันี & 

1. นายศักดิMชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ากําไรของบริษัทฯ จะ
ปรากฎในงบการเงินรวม   ไตรมาสที�เทา่ไหร่  

 ประธานฯ ชี &แจงว่าบริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ &นภายในไตรมาสที� 3 -4 อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบตา่งๆ อยา่งละเอียดรอบคอบ 

2. นายศักดิMชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี�ยน
ธุรกิจหลกัต้องมีการเปลี�ยนชื�อ หรือต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีการเปลี�ยน
อตุสาหกรรมหรือไม ่

 ผู้ดําเนินการประชุม ชี &แจงว่าไม่มีการเปลี�ยนชื�อบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้ย้ายอุตสาหกรรม
เพียงแตเ่พิ�มธุรกิจพลงังานเป็นอีกหนึ�งอตุสาหกรรมหลกัของบริษัทฯ 
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