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รายงานการประชุมสามัญผู+ถือหุ+นประจำปB 2564 

ของ 

บริษัท เชาวJ สตีล อินดัสทร้ี จำกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 
 

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 โดยการประชุมผDานส่ืออิเล็กทรอนิกสH ถDายทอดสด เวลา 14.00 น.         

ณ บริษัท เชาวH สตีล อินดัสทร้ี จำกัด (มหาชน) อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอรH 2 ช้ันท่ี 10 เลขท่ี 2525 ถนนพระราม 4                     

แขวงคลองเตย เขตคลองเคย กรุงเทพมหานคร 10110  
 

กรรมการบริษัทฯ ท่ีเข+าร'วมประชุม จำนวน 10 ทDาน จาก 10 ทDาน (คิดเปYนรZอยละ 100) ดังน้ี  
 

1.  ดร.ปรัชญา  เป\]ยมสมบูรณH  กรรมการอิสระ  

    ประธานกรรมการ 
 

2.  รองศาสตราจารยH ดร.ณรงคH  อยูDถนอม กรรมการอิสระ  

   รองประธานกรรมการ  

   กรรมการตรวจสอบ  

   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทน  

   ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  

   ผูZรับมอบฉันทะจากผูZถือหุZน 
 

3.  รองศาสตราจารยH กัลยาภรณH ปานมะเริง กรรมการอิสระ  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

   กรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทน 

   ผูZรับมอบฉันทะจากผูZถือหุZน 
 

4.  นายกณวรรธนH  อรัญ  กรรมการอิสระ  

   กรรมการตรวจสอบ  

   กรรมการบริหารความเส่ียง  

   กรรมการกำกับดูแลกิจการ 
 

5.  นายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ิ  กรรมการอิสระ  

   กรรมการตรวจสอบ 
 

6.  นายสงวนเกียรต์ิ  ล่ิวมโนมนตH  กรรมการ  

   กรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทน 
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7.  นายมารHค ดี. เรมีจาน  กรรมการอิสระ  

   กรรมการกำกับดูแลกิจการ 
 

8.  นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ  กรรมการ  

    ประธานกรรมการบริหาร  

   กรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทน 

   กรรมการบริหารความเส่ียง  

   กรรมการกำกับดูแลกิจการ 
 

9.  นางสาวคู เมน ไว  กรรมการ  

    กรรมการบริหาร  

    ประธานเจZาหนZาท่ีบริหาร 
 

10. นางศรุตา ชิน  กรรมการ  

 (เข#าร&วมประชุมผ&านสื่ออิเล็กทรอนิกส8) กรรมการบริหาร 

    รองกรรมการผูZจัดการ – สายปฏิบัติการ  
 

ผู+บริหารท่ีเข+าร'วมประชุม 

1. นายศุภชัย ย้ิมสุวรรณ  กรรมการบริหาร  

 รองกรรมการผูZจัดการ – สายการเงิน  

ผูZอำนวยการฝkายการเงินและบริหาร 
 

จากน้ัน ไดZแนะนำ นายศุภชัย ปlญญาวัฒโน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซ่ึงเปYนผูZสอบบัญชีของบริษัทฯ เขZา

รDวมการประชุมผDานส่ืออิเล็กทรอนิกสH นายถาลัด สมบัติบุญ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายล่ิวมโนมนตH 

จำกัด และนางสาวสุนี เหลDารัตนเวช อาสาพิทักษHสิทธิผูZถือหุZนซ่ึงเปYนตัวแทนผูZรับมอบฉันทะจากสมาคมสDงเสริมผูZลงทุนไทย 

เขZารDวมการประชุมผDานส่ืออิเล็กทริกนิกสH   
 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น.  
 

ดร.ปรัชญา เป\]ยมสมบูรณH ประธานกรรมการ ทำหนZาท่ีประธานในท่ีประชุม ไดZกลDาวตZอนรับผูZถือหุZนท่ีเขZารDวมประชุม

สามัญผูZถือหุZนประจำป\ 2564 และเน่ืองดZวยสถานการณHการแพรDระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดZกลับมา

แพรDระบาดในระลอกใหมDอยDางรวดเร็ว เพ่ือเปYนการปwองกันและคำนึงถึงความปลอดภัยของผูZถือหุZน และผูZท่ีมีสDวนรDวมในการ

จัดประชุม ดZวยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผูZถือหุZนประจำป\ 2564 เปYนการประชุมผDานส่ือ

อิเล็กทรอนิกสH หรือ e-Meeting ซ่ึงไดZส่ือความในหนังสือแจZงตลาดหลักทรัพยHแหDงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2564 

สDงจดหมายลงทะเบียนแจZงไปยังผูZถือหุZนทุกราย และเว็บไซตHของบริษัทฯ แลZว  
 

สรุปจำนวนผูZถือหุZนและจำนวนหุZนท่ีมาลงทะเบียน โดย ณ วันป~ดสมุดทะเบียนผูZถือหุZน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ี

ชำระแลZว จำนวน 800,000,000 บาท แบDงเปYนหุZนสามัญ จำนวน 800,000,000 หุZน มูลคDาท่ีตราไวZหุZนละ 1 บาท ดังน้ัน 

จำนวนหุZนสามัญของบริษัทฯ ท่ีใชZเปYนฐานเสียงในการเป~ดประชุม คิดเปYนจำนวน 800,000,000 หุZน   
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ขณะน้ีมีผูZถือหุZนมาประชุมดZวยตนเองและดZวยการมอบฉันทะจำนวนท้ังส้ิน 30 ราย นับจำนวนหุZนรวมกันไดZท้ังส้ิน 

709,759,100 หุZน คิดเปYนรZอยละ 88.7199 ของจำนวนหุZนท่ีจำหนDายแลZวท้ังหมดของบริษัทฯ ครบเปYนองคHประชุมตาม

ขZอบังคับของบริษัทฯ   
  

 กDอนจะเขZาสูDการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมท่ีกำหนดไวZ ประธานฯ ขอใหZผูZดำเนินรายการช้ีแจงวิธีการออก

เสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจZงผลการนับคะแนน รวมถึง การสอบถามและแสดงความเห็นระหวDางการ

ประชุมเพ่ือใหZการดำเนินการประชุมเปYนไปโดยเรียบรZอย ดังน้ี  

1. ในการประชุมสามัญผูZถือหุZนประจำป\ 2564 เปYนการประชุมผDานส่ืออิเล็กทรอนิกสH หรือ e-Meeting บริษัทฯ ไดZ

มอบหมายใหZหนDวยงานอิสระท่ีเปYนผูZใหZบริการระบบควบคุมการประชุมท่ีไดZรับการรับรองจากสำนักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH หรือ ETDA สำหรับผูZถือหุZนท่ีสDงแบบฟอรHมลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ทางหนDวยงาน

อิสระผูZ ใหZบ ริการระบบ e-Meeting ไดZสD ง ช่ือผูZ ใชZ  (username) และรหัสผDาน (password) พรZอมคูD มือ

ประกอบการใชZงานระบบ e-Meeting ใหZผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะทราบลDวงหนZากDอนการประชุม 

2. ผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะท่ีเขZารDวมประชุมผDานระบบ e-Meeting สามารถดูเอกสารประกอบการประชุมไดZท่ี

เมนูดาวนHโหลดเอกสารการประชุม  

3. สำหรับการลงคะแนนเสียง ผูZถือหุZนสามารถเลือกลงคะแนนในแตDละวาระโดยลงคะแนน “เห็นดZวย” หรือ           

“ไมDเห็นดZวย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการเลือกเมนูลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะ

ใหZเวลาผูZถือหุZนประมาณหน่ึง (1) นาที เพ่ือลงคะแนนเสียง 

4. กรณีผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะไมDดำเนินการทำเคร่ืองหมายใดๆ จะถือวDามีมติเปYน “เห็นดZวย” กับวาระน้ันๆ ท่ี

นำเสนอ  

5. กDอนการลงคะแนนเสียงในแตDละวาระการประชุม ผูZดำเนินการรายการจะแจZงใหZผูZถือหุZนไดZทราบลDวงหนZาถึงมติ

คะแนนเสียงของแตDละวาระการประชุม 

6. ประธานฯ หรือ ผูZซ่ึงประธานฯ มอบหมายจะเปYนผูZเสนอใหZผูZถือหุZนพิจารณาการออกเสียงลงคะแนน โดยใหZนับ

หน่ึง (1) หุZนเปYนหน่ึง (1) เสียง และผูZถือหุZนจะมีคะแนนเสียงเทDากับจำนวนหุZนท่ีตนถืออยูD  

7. กรณีผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะเขZารDวมประชุมในระบบภายหลังวาระท่ีประชุมพิจารณาเรียบรZอยแลZว ผูZถือหุZน

หรือผูZรับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดZตามวาระท่ียังไมDไดZเร่ิมพิจารณา 

8. กรณีผูZถือหุZนมอบฉันทะ ใหZแกD กรรมการอิสระของบริษัท หรือ ผูZอ่ืนเขZารDวมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซ่ึงผูZถือ

หุZนไดZออกเสียงลงคะแนนไวZลDวงหนZาในหนังสือมอบฉันทะแลZว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามท่ีผูZถือ

หุZนกำหนดไวZลDวงหนZา  

9. การนับคะแนนเสียงในแตDละวาระการประชุม จะหักคะแนนเสียงท่ี “ไมDเห็นดZวย” หรือ “งดออกเสียง” ออกจาก

จำนวนหุZนท้ังหมดของผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากลงคะแนน

เสียงผDานระบบเรียบรZอยแลZว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงในแตDวาระใหZท่ีประชุมรับทราบตDอไป  

10.  สำหรับการประชุมสามัญผูZถือหุZนของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระท่ีไดZแจZงใหZทDานผูZถือหุZนทราบ การนับผลคะแนน

จะแบDงเปYน 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คือ  
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§ ระเบียบวาระท่ีตZองใชZคะแนนเสียงขZางมากของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ  

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูZถือหุZน คร้ังท่ี1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 

2564 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำป\ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจDายเงินปlนผล

ประจำป\ 2563 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตDงต้ังผูZสอบบัญชีและกำหนดคDาสอบบัญชีประจำป\ 2564 

ซ่ึงบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนเห็นดZวย และไมDเห็นดZวยเทDาน้ัน โดยไมDรวมคะแนนเสียงของผูZถือหุZนท่ีงดออกเสียง  
 

§ ระเบียบวาระท่ีตZองใชZคะแนนเสียงไมDนZอยกวDา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุม 

คือ  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดคDาตอบแทนของกรรมการประจำป\ 2564 

ซ่ึงบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนเห็นดZวย ไมDเห็นดZวย และงดออกเสียง  
 

§ ระเบียบวาระท่ีตZองใชZคะแนนเสียงไมDนZอยกวDา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแกZไขขZอบังคับบริษัท 

ซ่ึงบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนเห็นดZวย ไมDเห็นดZวย และงดออกเสียง  
 

ในการประชุมคร้ังน้ี นายถาลัด สมบัติบุญ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายล่ิวมโนมนตH จำกัด จะ

ทำหนZาท่ีในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพ่ือใหZผลการลงคะแนนการประชุมผูZถือหุZนเปYนไปอยDางโปรDงใสD ถูกตZองตาม

กฎหมาย และขZอบังคับของบริษัทฯ  
 

ท้ังน้ี เพ่ือเปYนการสDงเสริมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิและการปฏิบัติตDอผูZถือหุZนอยDางเทDาเทียมกัน บริษัท

ฯ ไดZเป~ดโอกาสใหZผูZถือหุZนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูZถือหุZนประจำป\ 2564 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปYนกรรมการบริษัทเปYนการลDวงหนZา ซ่ึงไดZแจZงตDอตลาดหลักทรัพยHฯ และเผยแพรDบน

เว็บไซตHบริษัทฯ โดยไดZกำหนดระยะเวลาการนำเสนอไวZ ต้ังแตDวันท่ี 17 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 เม่ือครบ

กำหนดเวลา ปรากฎวDาไมDมีผูZถือหุZนรายใดเสนอระเบียบวาระและช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตZงเปYนกรรมการเขZามายังบริษัทฯ  
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ในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมท่ีปรากฎในหนังสือเชิญประชุม

ท่ีจัดสDงใหZผูZถือหุZน บริษัทฯ ไดZแจZงใหZผูZถือหุZนสDงคำถามหรือขZอเสนอแนะมายังบริษัทฯ ลDวงหนZากDอนวันประชุม แตDไมDมีผูZถือหุZน

ทDานใดสDงคำถามมาลDวงหนZา ท้ังน้ี การซักถามในท่ีประชุมน้ัน ผูZถือหุZนสามารถเลือกท่ีเมนูพิมพHคำถามพรZอมพิมพHคำถามใหZ

หZองแชทและสDงมายังบริษัทฯ  
 

จากน้ัน ประธานฯ ขอนำเขZาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังตDอไปน้ี  
 

 

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู+ถือหุ+น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2564 

บริษัทฯ ไดZนำสDงสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผูZถือหุZนฉบับดังกลDาวใหZผูZถือหุZนไดZรับทราบลDวงหนZาพรZอมกับ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูZถือหุZน รายงานการประชุมวิสามัญผูZถือหุZน คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 27 

มกราคม 2564 ไดZจัดทำรายงานการประชุมสDงใหZตลาดหลักทรัพยHแหDงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยH 

ภายในเวลาท่ีกฎหมายกำหนด พรZอมท้ัง ไดZเผยแพรDผDานทางเว็บไซตHของบริษัทแลZว  
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวDารายงานการประชุมดังกลDาวไดZบันทึกถูกตZองตามความเปYนจริงครบถZวนแลZว จึง

เห็นสมควรเสนอตDอท่ีประชุมผูZถือหุZนเพ่ือพิจารณารับรองการประชุมดังกลDาว  
 

หลังจากน้ัน บริษัทฯ ไดZเป~ดโอกาสใหZผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวขZอง แตDไมDปรากฎผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหZท่ีประชุมลงมติ

ในระเบียบวาระน้ี การออกเสียงลงมติใหZถือคะแนนเสียงขZางมากของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูZถือหุZน คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 

2564 ดZวยคะแนนเสียงขZางมากของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นดZวย 709,759,000 เสียง คิดเปYนรZอยละ 100.00 

ไมDเห็นดZวย 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ 0.00 

งดออกเสียง 100 เสียง  
 

วาระท่ี  2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปB 2563  

 ประธานฯ ไดZขอใหZ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เปYนผูZรายงานผลการดำเนินงานประจำป\ 

2563  
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ไดZช้ีแจงตDอท่ีประชุมวDา ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป\ 2563 โดยรายละเอียด

ปรากฎในรายงานประจำป\ 2563 ในรูปเลDมดิจิทัล ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดZสDงใหZผูZถือหุZนแลZว  
 

รายงานสรุปงบการเงินสำหรับป\ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีไดZผDานการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน 

อีวาย จำกัด และไดZผDานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลZว ดังรายละเอียดปรากฎในรายงานประจำป\ 

หนZาท่ี 202-340 
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ผลการดำเนินงานรวม ปB 2563 ปB 2562 

รายไดZจากการขายและบริการ (ลZานบาท)  1,290.36 1,333.99 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป\ (ลZานบาท) (292.59) (196.38) 

 

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังน้ี  

รายได+ 

ยอดรายไดZรวมของกลุDมบริษัท (รายไดZจากการขายและบริการ) ป\ 2563 มีจำนวน 1,290.36 ลZานบาท ซ่ึงลดลง

สุทธิจากป\ 2562 จำนวน 43.63 ลZานบาท หรือคิดเปYนรZอยละ 3.3 ซ่ึงสามารถอธิบายแยกตามประเภทธุรกิจ ไดZ

ดังน้ี  

1) ธุรกิจเหล็ก  

รายได+จากการขาย ลดลงจากป\ท่ีผDานมารวม 252.9 ลZานบาท เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและราคาขายเหล็กท่ี

ไมDสามารถสรZางกำไรจากการขาย ทำใหZบริษัทลดปริมาณการขายสินคZาลงและมุDงเนZนไปยังการใหZบริการการ

ผลิตสินคZา OEM ในป\ 2563  

รายได+จากรับจ+างผลิต OEM เพ่ิมข้ึนจากป\กDอน 154.3 ลZานบาท เน่ืองจากบริษัทไดZดำเนินการจัดเตรียม 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีและกระบวนการผลิตแลZวเสร็จในป\ปlจจุบัน และมีการเรียกเก็บคDาบริการข้ันต่ำตามสัญญาจาก

ลูกคZา   
 

2) ธุรกิจพลังงานทางเลือก : รายไดZเพ่ิมข้ึนสุทธิ 54.36 ลZานบาท 

ในป\ 2563 บริษัทมีโรงไฟฟwาท่ี COD ไดZในเดือนมกราคม 2563 ช่ือ นิฮอนมัตซึ 3 โดยโครงการน้ีมี

ความสามารถในการผลิตไฟฟwาท่ี 1.48 เมกะวัตตH และบริษัทรับรูZรายไดZจากการผลิตกระแสไฟฟwาของโครงการ

อาโอโมริ ไดZเต็ม 12 เดือนในป\ปlจจุบัน ซ่ึงเร่ิม COD ในเดือนกันยายน 2562 โครงการดังกลDาวมีกำลังการผลิต

ท่ี 7.2 เมกะวัตตH  
 

โดยยอดรายไดZจากการขายไฟฟwาน้ันต่ำกวDาเปwาหมายท่ีบริษัทคาดหวัง เน่ืองจากสภาวะอากาศในประเทศญ่ีปุkนน้ัน

เกิดพายุและฝนตก ตลอดจนหิมะในภาคเหนือของประเทศ สDงผลใหZปริมาณความเขZมขZนของแสงน้ันต่ำกวDาคDาสถิติ

ในอดีต สDงผลใหZอัตราความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟwาลดต่ำลง อีกท้ัง ปริมาณความตZองการซ้ือ (demand) 

ไฟฟwาในเกาะคิวชูน้ันนZอยกวDาปริมาณความตZองการขาย (supply) ไฟฟwา จึงทำใหZบริษัทผูZรับซ้ือหยุดซ้ือไฟฟwาเปYน

ระยะเวลาประมาณ 25-27 วัน (ซ่ึงเปYนไปตามเง่ือนไขในสัญญาคือ ไมDเกิน 30 วัน) สDงผลใหZรายไดZจากการขาย

ไฟฟwาของโครงการโรงไฟฟwาของบริษัทจำนวน 3 โครงการในเกาะคิวชู ลดต่ำลง 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโรงไฟฟwาท่ี COD แลZวรวมกำลังการผลิตท้ังส้ิน 68.68 เมกะวัตตH และในเดือน

ธันวาคม 2563 บริษัทไดZมีลงนามในสัญญาขายโครงการโรงไฟฟwาในประเทศญ่ีปุkนรวม 9 โครงการซ่ึงมีกำลังการ

ผลิตรวม 64.2 เมกะวัตตH ใหZแกD กลุDมของผูZประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญ่ีปุkน ตามท่ีบริษัทไดZ

เป~ดเผยในสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยHแหDงประเทศไทยไปแลZว  
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ผลการดำเนินงาน 

ในป\ 2563 น้ันมีผลขาดทุนสุทธิรวม 292.59 ลZานบาท ซ่ึงไดZรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมDเกิดข้ึนจริง 

จำนวน 61.77 ลZานบาท ซ่ึงเกิดจากการแปลงคDาเงินกูZยืมจากสถาบันการเงินท่ีกูZยืมเงินเปYนสกุลเงินเยน ตาม

ขZอกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ถึงแมZวDาผลการดำเนินงานตามตัวเลขทางบัญชีน้ันแสดงผลขาดทุนแตDกลุDมบริษัท

ยังคงสามารถสรZางกระแสเงินสดไดZอยDางเพ่ิมข้ึนและสม่ำเสมอ ซ่ึงพิจารณาไดZจาก 
 

กำไรข้ันต+นและอัตรากำไรข้ันต+น  

กำไรขั้นต*น 

(หน-วย : ล*านบาท) 

ป8 2563 ป8 2562 เปลี่ยน 

แปลง 

ธุรกิจเหล็ก 

และขนส1ง 

ธุรกิจ

พลังงาน 

รวม ธุรกิจเหล็ก 

และขนส1ง 

ธุรกิจ

พลังงาน 

รวม 
 

รายได; 482.70 807.65 1,290.35 580.70 753.29 1,333.99 
 

ต;นทุน (ตามบัญชี) (421.04) (538.37) (959.41) (596.97) (496.39) (1,093.36) 
 

กำไรขั้นต;น 61.66 269.28 330.94 (16.27) 256.90 240.63 90.31 
   

25.6% 
  

18.0% 37.5% 

 

ในป\ 2563 บริษัทมีกำไรข้ันตZนตามบัญชีรวม 330.94 ลZานบาท หรือคิดเปYนรZอยละ 25.6 เม่ือเทียบกับป\ 2562 มี

กำไรข้ันตZนรวม 240.63 ลZานบาท หรือคิดเปYนรZอบละ 18.0 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 90.3 ลZานบาท หรือคิดเปYนเพ่ิมข้ึนรZอยละ 

37.4  

และเม่ือพิจารณากำไรข้ันตZนแยกตามประเภทธุรกิจ จะเห็นไดZวDา กำไรข้ันตZนป\ปlจจุบันสูงกวDาป\ 2562 ในทุก

ประเภทธุรกิจกลDาวคือ  มีกำไรข้ันตZนของธุรกิจเหล็ก 61.6 ลZานบาท และ ธุรกิจพลังงานทดแทนรวม 269.3 ลZาน

บาท เม่ือเทียบกับป\ 2562 มีกำไรข้ันตZนของธุรกิจเหล็กและธุรกิจพลังงานรวม -16.27 ลZานบาทและ 256.9 ลZาน

บาทตามลำดับ 
 

EBITDA 

EBITDA 

(หน-วย : ล*านบาท) 

ป8 2563 ป8 2562 เปลี่ยน 

แปลง 

ธุรกิจเหล็ก 

และขนส1ง 

ธุรกิจ

พลังงาน 

รวม ธุรกิจเหล็ก 

และขนส1ง 

ธุรกิจ

พลังงาน 

รวม  

EBITDA 

(ไม1รวมผลกระทบจาก

อัตราแลกเปลี่ยน) 

27.80 590.26 618.06 -78.26 614.82 536.56 81.5 

EBITDA margin 5.8% 73.1% 47.9% -13.5% 81.6% 40.2% 15.2% 
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ในป\ปlจจุบันกลุDมบริษัทมี EBITDA (ไมDรวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน) สูงถึง 618.06 ลZานบาท หรือคิด

เปYน EBITDA margin ท่ีรZอยละ 47.9 เม่ือเทียบกับป\ 2562 บริษัทมี EBITDA 536.56 ลZานบาท หรือคิดเปYนรZอย

ละ 40.2 (ซ่ึงไดZรวมผลกำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟwาจำนวน 97.71 ลZานบาท) หรือ คิดเปYนเพ่ิมข้ึนรZอยละ 

81.5 ลบ. หรือ รZอยละ15.2 ดังน้ัน จึงเห็นไดZวDากลุDมสินทรัพยHของกลุDมบริษัทยังสามารถสรZางกำไรและกระแสเงิน

สดจากการดำเนินงานท่ีดีข้ึนมากกวDาป\ 2562 ซ่ึงสะทZอนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสรZางกระแสเงินสด

เพ่ือรองรับการชำระดอกเบ้ียและเงินกูZยืมสถาบันการเงินไดZตามกำหนดเวลา 

 

อัตราส'วนทางการเงินอ่ืนท่ีสำคัญ 

อัตราส'วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) 

ในป\ 2563 บริษัทไดZจัดประเภทรายการทางการเงินสำหรับการลงนามขายเงินลงทุนในบริษัทยDอยจำนวน 6 แหDง

ใหZเปYนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 เร่ืองการดำเนินงานท่ียกเลิกและสินทรัพยHรอการขาย ซ่ึง

กำหนดใหZบริษัทตZองแสดงรายการสินทรัพยHและหน้ีสินของบริษัทยDอยท้ัง 6 แหDงเปYนสินทรัพยHหมุนเวียนและ

หน้ีสินหมุนเวียน จึงทำใหZอัตราสDวน Current Ratio ในป\ 2563 แสดงท่ี 0.92 เทDาเม่ือเทียบกับป\ 2562 มี 0.71 

เทDา 

อัตราส'วนหน้ีสินต'อทุน (Debt-To-Equity ratio)  

อัตราสDวนหน้ีสินตDอทุนของกลุDมบริษัทในป\ 2563 และ 2562 คำนวณไดZ 10.06 เทDาและ 7.95 เทDา ตามลำดับ โดย

การเพ่ิมข้ึนของอัตราหน้ีสินตDอทุนในป\ปlจจุบันเกิดจากโครงสรZางเงินทุนท่ีบริษัทกูZยืมเงินจากสถาบันการเงินใน

รูปแบบ Project Finance สำหรับโครงการโรงไฟฟwาแหDงใหมD และ ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในป\ 2563  
 

นอกจากน้ี ในป\ 2563 บริษัทฯ ไดZรับรางวัลท่ีควรแกDการภาคภูมิใจจากหนDวยงานตDางๆ ดังน้ี  

- การกำกับดูแลกิจการท่ีดี – บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานบนพ้ืนฐานของโครงสรZางการจัดการท่ีเปYนไปตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี คำนึงถึงผูZมีสDวนไดZเสียในทุกภาคสDวนอยDางเทDาเทียมและเปYนธรรม ซ่ึงสะทZอนไดZจากบริษัท

ฯไดZรับการประเมินดZานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำป\ 2563 จาก IOD อยูDในระดับดีมาก  

- การต'อต+านการทุจริต – บริษัทฯ ดำรงสถานะการเปYนสมาชิก และแสดงออกถึงความมุDงม่ันในการตDอตZานการ

ทุจริตในฐานะสมาชิกโครงการแนวรDวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตDอตZานการทุจริต เพ่ือใหZม่ันใจวDาบริษัท

ฯ มีมาตรการการควบคุมภายในเร่ืองการตDอตZานการทุจริตคอรHรัปช่ันอยDางเหมาะสมและเพียงพอ 
 

 

หลังจากน้ัน บริษัทฯ ไดZเป~ดโอกาสใหZผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวขZอง แตDไมDปรากฎผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในป\ 2563 

  

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปBส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ไดZขอใหZ รองศาสตราจารยH กัลยาภรณH ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ เปYนผูZนำเสนอ

รายละเอียด 
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รองศาสตราจารยH กัลยาภรณH ปานมะเริง ไดZรายงานตDอท่ีประชุมวDา งบการเงินสำหรับป~ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ท่ีไดZผDานการตรวจสอบโดยผูZสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (EY) และไดZผDานการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลZว โดยสรุป  
 

ในสDวนของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมบริษัทฯ มีรายไดZจากการขายและใหZบริการ จำนวน 1,290.36 

ลZานบาท มีขาดทุนสุทธิสDวนท่ีเปYนของบริษัทใหญD 267.43 ลZานบาท คิดเปYนขาดทุนตDอหุZน 0.34 บาท  

 

มีสินทรัพยHรวม 10,189.90 ลZานบาท ลดลงจากป\ท่ีผDานมา จำนวน 91.00 ลZานบาท หรือคิดเปYนรZอยละ 0.9 มี

หน้ีสินรวม 9,268.65 ลZานบาท ซ่ึงลดลงเปYนจำนวน 135.75 ลZานบาท หรือคิดเปYนรZอยละ 1.50 มีสDวนของผูZถือ

หุZนรวม 921.24 ลZานบาท ซ่ึงลดลงจากป\กDอน 226.85 ลZานบาท หรือคิดเปYนรZอยละ 20 
 

เห็นสมควรท่ีประชุมผูZถือหุZนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับป\ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผDานการ

ตรวจสอบจากผูZสอบบัญชีและผDานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ัง คณะกรรมการบริษัทไดZ

เห็นชอบแลZว  
 

หลังจากน้ัน บริษัทฯ ไดZเป~ดโอกาสใหZผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวขZอง แตDไมDปรากฎผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหZท่ีประชุมลงมติใน

ระเบียบวาระน้ี การออกเสียงลงมติใหZถือคะแนนเสียงขZางมากของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมัติงบการเงินประจำป\ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดZวยคะแนนเสียงขZางมากของผูZ

ถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นดZวย 709,759,100 เสียง คิดเปYนรZอยละ 100.00 

ไมDเห็นดZวย 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  
 

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ'ายเงินปvนผลประจำปB 2563 

ประธานฯ ไดZขอใหZ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เปYนผูZนำเสนอรายละเอียด 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ไดZรายงานตDอท่ีประชุมวDา ตามขZอบังคับของบริษัท ขZอ 48. กำหนดใหZบริษัทจะตZองจัดสรร

กำไรสุทธิประจำป\สDวนหน่ึงไวZเปYนทุนสำรองไมDนZอยกวDารZอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป\ หักดZวยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถZามี) จนกวDาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมDนZอยกวDารZอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการ

จDายเงินปlนผลในอัตราไมDต่ำกวDารZอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดZนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และ

หลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกำหนด ท้ังน้ี การจDายเงินปlนผลดังกลDาวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงข้ึนอยูDกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเปYน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน

อนาคตตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูZถือหุZนของบริษัทเห็นสมควร 
 

เน่ืองดZวยงบการเงินประจำป\ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีไดZผDานการตรวจสอบจากผูZสอบบัญชีแลZว 

ปรากฎวDา บริษัทไมDมีผลกำไรประจำป\ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท และยังมีผลขาดทุนสะสมอยูD
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สำหรับรอบการดำเนินงานประจำป\ 2563  จึงเห็นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงด

การจDายเงินปlนผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการต้ังแตDวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563  
 

ขZอมูลเงินปlนผลจDายท่ีผDานมา เปYนดังน้ี  

ผลประกอบการ กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ  

(ลZานบาท) 

อัตราเงินปlนผล  

(บาทตDอหุZน) 

วันท่ีจDาย 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554 193.00 0.10 3 พ.ค. 2555 

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2556 103.11 0.10 4 ธ.ค. 2556 
 

 

หลังจากน้ัน บริษัทฯ ไดZเป~ดโอกาสใหZผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวขZอง แตDไมDปรากฎผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหZท่ีประชุมลงมติใน

ระเบียบวาระน้ี การออกเสียงลงมติใหZถือคะแนนเสียงขZางมากของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมัติงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจDายเงินปlนผลประจำป\ 2563 

ดZวยคะแนนเสียงขZางมากของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นดZวย 709,759,100 เสียง คิดเปYนรZอยละ 100.00 

ไมDเห็นดZวย 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  
 

 

วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดZขอใหZ รองศาสตราจารยH ดร.ณรงคH อยูDถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทน เปYน

ผูZนำเสนอรายละเอียด 
 

รองศาสตราจารยH ดร.ณรงคH อยูDถนอม ไดZรายงานตDอท่ีประชุมวDา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.

2535 และขZอบังคับบริษัท ขZอ 21. กำหนดใหZในการประชุมสามัญประจำป\ทุกคร้ังใหZกรรมการออกจากตำแหนDง

หน่ึงในสาม ถZาจำนวนกรรมการท่ีจะแบDงออกใหZตรงเปYนสามสDวนไมDไดZก็ใหZออกโดยจำนวนใกลZท่ีสุดกับสDวนหน่ึงใน

สาม กรรมการท่ีจะตZองออกจากตำแหนDงในป\แรก และป\ท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหZใชZวิธีจับสลากกัน

วDาผูZใดจะออก สDวนป\หลังๆ ตDอไปใหZกรรมการคนท่ีอยูDในตำแหนDงนานท่ีสุดน้ันเปYนผูZออกจากตำแหนDงกรรมการท่ี

จะออกตามวาระน้ีอาจไดZรับเลือกเขZามาดำรงตำแหนDงใหมDก็ไดZ 
 

ในป\ 2564 กรรมการของบริษัทท่ีจะครบวาระมีจำนวน 3 คนท่ีดำรงตำแหนDงนานท่ีสุดเปYนผูZออกจากตำแหนDง โดย

กรรมการท่ีตZองออกจากตำแหนDงตามวาระในคร้ังน้ี มีรายช่ือดังตDอไปน้ี  

ลำดับ รายช่ือ ตำแหนDง 

1 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทน 

กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

และประธานกรรมการบริหาร  
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2 นางศรุตา ชิน กรรมการ และกรรมการบริหาร 

3 นางสาวคู เมน ไว  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

 

เพ่ือใหZเปYนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีครบวาระดังกลDาวจะออกจากหZองประชุมไปกDอน

จนกวDาจะพิจารณาวาระน้ีจะแลZวเสร็จ  
 

ท้ังน้ี ในการสรรหากรรมการของบริษัท ไดZประกาศเชิญผูZถือหุZนเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวDามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ

รับการคัดเลือกเปYนกรรมการบริษัท ในชDวงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพรD

ผDานระบบขDาวของตลาดหลักทรัพยHแหDงประเทศไทย และเผยแพรDบนเว็บไซตHของบริษัท แตDไมDมีผูZถือหุZนเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเขZารับการพิจารณาเลือกต้ังเปYนกรรมการมายังบริษัทแตDอยDางใด 
 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทนไดZพิจารณากล่ันกรอง และพิจารณาดZวยความรอบคอบแลZววDา 

กรรมการท้ัง 3 ทDาน ท่ีออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูZ ความสามารถ และประสบการณH มี

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเปYนประโยชนHตDอการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควร

เลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ทDาน กลับเขZาดำรงตำแหนDงตDอไปอีกวาระหน่ึง 
 

หลังจากน้ัน บริษัทฯ ไดZเป~ดโอกาสใหZผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวขZอง แตDไมDปรากฎผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น โดยการออกเสียงลงคะแนนผูZถือหุZน

สามารถใชZสิทธิเลือกกรรมการเปYนรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายช่ือเรียงกัน

ตามลำดับ ประธานฯ จึงขอใหZท่ีประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี การออกเสียงลงมติใหZถือคะแนนเสียงขZางมากของ

ผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมัติอนุมัติใหZเลือกต้ังกรรมการบริษัทท่ีออกจากวาระเปYนกรรมการบริษัทตDออีกวาระหน่ึง 

ดZวยคะแนนเสียงเปYนรายบุคคล ดังน้ี 

5.1 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ (เปYนกรรมการตDออีวาระหน่ึง)   
 

เห็นดZวย 709,759,100 เสียง คิดเปYนรZอยละ 100.00 

ไมDเห็นดZวย 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  

5.2 นางศรุตา ชิน (เปYนกรรมการตDออีวาระหน่ึง)   
 

เห็นดZวย 709,759,100 เสียง คิดเปYนรZอยละ 100.00 

ไมDเห็นดZวย 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  
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5.3 นางสาวคู เมน ไว (เปYนกรรมการตDออีวาระหน่ึง)   
 

เห็นดZวย 709,759,100 เสียง คิดเปYนรZอยละ 100.00 

ไมDเห็นดZวย 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค'าตอบแทนของกรรมการสำหรับปB 2564 

ประธานฯ ไดZขอใหZ รองศาสตราจารยH ดร.ณรงคH อยูDถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทน เปYน

ผูZนำเสนอรายละเอียด 
 

รองศาสตราจารยH ดร.ณรงคH อยูDถนอม ไดZรายงานตDอท่ีประชุมวDา คDาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับ

ภาระหนZาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดใหZมีการทบทวนทุกป\ ซ่ึงคDาตอบแทนดังกลDาวจะอยูD

ในระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดZกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ัง เพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการ

ท่ีมีคุณภาพไวZกับบริษัทซ่ึงคDาตอบแทนกรรมการสำหรับป\ 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทน ไดZ

มีมติเสนอตDอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลZว จึงเห็นสมควรใหZคงคDาตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ตามมติท่ี

ประชุมสามัญผูZถือหุZนประจำป\ 2563 ท่ีไดZอนุมัติไวZเปYนจำนวนเงินไมDเกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงคDาตอบแทนดังกลDาว

อยูDในระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียบกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผุZถือหุZนสามารถศึกษารายละเอียดไดZ

จากหนังสือเชิญประชุมท่ีไดZจัดสDงใหZกับผูZถือหุZนกDอนหนZาน้ี ดังน้ี  
 

1. คDาตอบแทนรายเดือน และคDาเบ้ียประชุม 

ตำแหนDง เบ้ียประชุมตDอการประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

คDาตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 30,000 20,000 

กรรมการท่ีไมDเปYนพนักงานหรือผูZบริหาร 20,000 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 - 

กรรมการตรวจสอบ  10,000 - 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทน 15,000 - 

กรรมการสรรหาและกำหนดคDาตอบแทน 10,000 - 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 - 

กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 - 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 15,000 - 

กรรมการกำกับดูแลกิจการ 10,000 - 
 

2. สิทธิประโยชนHอ่ืนๆ  

- การประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผูZบริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท 

และการประกันภัยการเดินทางตDางประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท ท้ังน้ี เบ้ียประกันภัยท้ัง

สองรูปแบบรวมกันไมDเกิน 400,000 บาท 
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3. โบนัส คDาประกันภัยทางธุรกิจ คDาตอบแทนพิเศษ และคDาตอบแทนอ่ืน มอบหมายใหZคณะกรรมการบริษัทเปYน

ผูZจัดสรร และเม่ือรวมคDาตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแลZว กำหนดใหZมีจำนวนเงินไมDเกิน 

5,000,000 บาท  
 

หลังจากน้ัน บริษัทฯ ไดZเป~ดโอกาสใหZผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวขZอง แตDไมDปรากฎผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหZท่ีประชุมลงมติ

ในระเบียบวาระน้ี การออกเสียงลงมติใหZถือคะแนนเสียงไมDนZอยกวDาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ

ผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมัติกำหนดคDาตอบแทนของกรรมการสำหรับป\ 2564 ดZวยคะแนนเสียงไมDนZอยกวDาสองใน

สาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุม ดังน้ี 
 

เห็นดZวย 709,759,100 เสียง คิดเปYนรZอยละ 100.00 

ไมDเห็นดZวย 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ             0.00 
 

วาระท่ี  7 พิจารณาอนุมัติแต'งต้ังผู+สอบบัญชี และกำหนดค'าสอบบัญชีประจำปB 2564 

ประธานฯ ไดZขอใหZ รองศาสตราจารยH กัลยาภรณH ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ เปYนผูZนำเสนอ

รายละเอียด 
 

รองศาสตราจารยH กัลยาภรณH ปานมะเริง ไดZรายงานตDอท่ีประชุมวDา เพ่ือใหZเปYนไปตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขZอบังคับของบริษัท ขZอ 43. กำหนดใหZท่ีประชุมสามัญผูZถือหุZนแตDงต้ัง

ผูZสอบบัญชีและกำหนดคDาตอบแทนของบริษัททุกป\ และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษัทไดZพิจารณาแลZวเห็นสมควรใหZท่ีประชุมสามัญผูZถือหุZนพิจารณาอนุมัติแตDงต้ังผูZสอบบัญชี

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายช่ือตDอไปน้ีเปYนผูZสอบบัญชีของบริษัทประจำป\ 2564 
 

ช่ือผูZสอบบัญชีรับอนุญาต ผูZสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 

จำนวนป\ท่ีสอบบัญชี

ในรอบ 5 ป\ท่ีผDานมา 

ระยะเวลาท่ีไดZรับความ

เห็นชอบจากสำนักงาน กลต. 

1.  นายศุภชัย ปlญญาวัฒโน 3930 2 ป\   

(ป\ 2562-2563) 

ป\ 2560 - 2565 

2.  นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 5730 ไมDมี ป\ 2560 - 2565 

3.  นางสาวกรองแกZว ลิมป�กิตติกุล 5874 ไมDมี ป\ 2563 - 2568 
 

โดยใหZคนใดคนหน่ึงเปYนผูZทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นตDองบการเงินของบริษัท ผูZสอบบัญชีของบริษัท 

สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกลDาวขZางตZน เปYนผูZท่ีมีประสบการณHในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแหDง และ

ไดZรับการยอมรับจากองคHกรตDางๆ เปYนอยDางดี รวมท้ัง มีความเปYนอิสระในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ผูZสอบบัญชีตาม

รายช่ือท่ีเสนอมาน้ันไมDมีความสัมพันธH และ/หรือ สDวนไดZเสียระหวDางผูZสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทยDอย ผูZบริหาร ผูZ

ถือหุZนรายใหญD หรือ ผูZท่ีเก่ียวขZองกับบุคลลดังกลDาวแตDอยDางใด นอกจากน้ี ผูZสอบบัญชีบริษัทและผูZสอบบัญชี

บริษัทยDอยสังกัดสำนักงานสอบ บัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เดียวกัน  
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ท้ังน้ี ไดZกำหนดคDาสอบบัญชีประจำป\ 2564 จำนวนเงินไมDเกิน 2,000,000 บาท อัตราคงท่ีเทDากับป\กDอน  
 

รายละเอียด  ปB 2564 

(ปBท่ีเสนอ) 

ปB 2563 

 

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

1. คDาสอบบัญชีประจำป\ (Audit Fee) 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท   - 

2. คDาสอบทานงบการเงิน  

(3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท)  

480,000 บาท 480,000 บาท  - 

3. คDาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) - - - 

รวมท้ังส้ิน 1,680,000 บาท 1,680,000 บาท - 
 

 

หลังจากน้ัน บริษัทฯ ไดZเป~ดโอกาสใหZผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวขZอง แตDไมDปรากฎผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหZท่ีประชุมลงมติ

ในระเบียบวาระน้ี การออกเสียงลงมติใหZถือคะแนนเสียงดZวยคะแนนเสียงขZางมากของผูZถือหุZน ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมัติแตDงต้ังผูZสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไดZแกD นายศุภชัย ปlญญาวัฒโน 

ผูZสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูZสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5730 หรือ นางสาว

กรองแกZว ลิมป�กิตติกุล ผูZสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5874 และกำหนดคDาสอบบัญชีประจำป\ 2564 จำนวนไมD

เกิน 2,000,000 บาท ดZวยคะแนนเสียงขZางมากของผูZถือหุZน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นดZวย 709,759,100 เสียง คิดเปYนรZอยละ 100.00 

ไมDเห็นดZวย 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ             0.00 
 

วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมัติแก+ไขข+อบังคับบริษัท  

ประธานฯ ไดZขอใหZ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เปYนผูZนำเสนอรายละเอียด 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ไดZรายงานตDอท่ีประชุมวDา เพ่ือใหZบริษัทสามารถจัดการประชุมโดยดำเนินการผDานส่ือ

อิเล็กทรกนิกสHไดZในกรณีจำเปYน จึงเห็นสมควรเพ่ิมขZอบังคับบริษัท ขZอ 54. หมวดท่ี 9 บทเพ่ิมเติม เร่ือง การ

จัดการประชุมผDานส่ืออิเล็กทรกนิกสH ดังน้ี  
 

ข+อบังคับปvจจุบัน ข+อเสนอขอแก+ไข 

ข+อ 54.  

-ไมDมี-  

ข+อ 54. 

การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูZ ถือหุZน

ภายใตZขZอบังคับฉบับน้ี หรือการประชุมตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติใหZตZองมีการประชุม อาจจัดการประชุมผDานส่ือ

อิเล็กทรอนิกสH การจัดสDงหนังสือนัดประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม รวมท้ัง การจัดเก็บสำเนาหนังสือ
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ข+อบังคับปvจจุบัน ข+อเสนอขอแก+ไข 

เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ตZองปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑHท่ีใชZบังคับในขณะน้ัน และ

ใหZถือวDาการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผูZถือ

หุZนผDานส่ืออิเล็กทรกนิกสHดังกลDาวมีผลเชDนเดียวกับการ

ประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผูZถือหุZนท่ีมา

ประชุมแหDงเดียวกัน ตามวิธีการท่ีบัญญัติไวZในกฎหมาย

และขZอบังคับฉบับน้ี  
 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดZเห็นชอบแลZว และมอบหมายใหZบุคคลท่ีกรรมการผูZมีอำนาจของบริษัท มอบหมายใหZ

อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแกZไขเปล่ียนแปลงขZอบังคับของบริษัท และแกZไข และ/หรือ เพ่ิมเติม

รายละเอียดหรือขZอความใหZเปYนไปตามคำส่ังนายทะเบียนตามความจำเปYนและเหมาะสม โดยท่ีไมDกระทบตDอ

สาระสำคัญของการแกZไขเพ่ิมเติมขZอบังคับของบริษัทตามท่ีเสนอ  

 

หลังจากน้ัน บริษัทฯ ไดZเป~ดโอกาสใหZผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวขZอง แตDไมDปรากฎผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหZท่ีประชุมลงมติใน

ระเบียบวาระน้ี การออกเสียงลงมติใหZถือคะแนนเสียงดZวยคะแนนเสียงไมDนZอยกวDาสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียง

ท้ังหมดของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมัติเพ่ิมขZอบังคับบริษัท ขZอ 54. หมวดท่ี 9 บทเพ่ิมเติม เร่ือง การจัดการประชุมผDานส่ือ

อิเล็กทรกนิกสH และมอบหมายใหZบุคคลท่ีกรรมการผูZมีอำนาจของบริษัท มอบหมายใหZอำนาจในการดำเนินการจด

ทะเบียนแกZไขเปล่ียนแปลงขZอบังคับของบริษัท และแกZไข และ/หรือ เพ่ิมเติมรายละเอียดหรือขZอความใหZเปYนไป

ตามคำส่ังนายทะเบียนตามความจำเปYนและเหมาะสม โดยท่ีไมDกระทบตDอสาระสำคัญของการแกZไขเพ่ิมเติม

ขZอบังคับของบริษัท ดZวยคะแนนเสียงไมDนZอยกวDาสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูZถือหุZนซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นดZวย 709,759,100 เสียง คิดเปYนรZอยละ 100.00 

ไมDเห็นดZวย 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปYนรZอยละ             0.00 
 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ+ามี) 
 

ประธานฯ ไดZแถลงวDา ท่ีประชุมไดZพิจารณาครบถZวนตามระเบียบวาระท่ีไดZกำหนดแลZว บริษัทฯ ไดZสอบถามท่ี

ประชุมวDา มีขZอคิดเห็นหรือขZอซักถามเพ่ิมเติมหรือไมD แตDไมDปรากฎผูZถือหุZนหรือผูZรับมอบฉันทะมีขZอซักถามหรือขZอคิดเห็น

ประการใดเพ่ิมเติม จากน้ัน ประธานฯ ไดZกลDาวขอบคุณผูZถือหุZนและผูZรับมอบฉันทะท่ีไดZสละเวลาเขZารDวมประชุมสามัญผูZถือหุZน

ประจำป\ 2564 และไดZกลDาวป~ดประชุม  
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ส่ิงท่ีส'งมาด+วย 2. 

 ณ เวลาป~ดการประชุม สรุปจำนวนผูZเขZารDวมประชุม ประกอบดZวยผูZถือหุZนท่ีมาประชุมดZวยตนเองและมอบฉันทะ 

ขณะป~ดการประชุม รวมท้ังส้ิน 30 คน ซ่ึงนับรวมจำนวนหุZนท่ีไดZ 709,759,100 หุZน คิดเปYนรZอยละ 88.7199 ของจำนวนหุZนท่ี

จำหนDายไดZแลZวท้ังหมด  
 

ป|ดการประชุม วลา 15.00 น.   
 

บันทึกรายงานการประชุม  

โดย นางสาวศิริรัตนH คงเพ็ง 

เลขานุการบริษัท  

                                                                -ปรัชญา เป\]ยมสมบูรณH- 

  ลงช่ือ...............................................  

           ( ดร.ปรัชญา เป\]ยมสมบูรณH  ) 

                ประธานกรรมการ 

 

       -อนาวิล จิรธรรมศิริ- 

                   ลงช่ือ...............................................  

           (  นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  ) 

       กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

 

 
 


