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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

ของ 

บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

 ประชมุเมือ่วันพุธที ่29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุบรษัิท ชัน้ 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์
2 เลขที ่2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 
เร ิม่การประชุมเวลา 14.00 น.  
 

ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์ ประธานกรรมการท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ (ประธานฯ)  
 

ก่อนเริ่มด าเนินการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 บรษัิทฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบถงึมาตรการภายใต ้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอ้ปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุเพือ่ให ้
ผูถ้อืหุน้ปฏบัิตติามอยา่งเคร่งครัด ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดแ้จง้ผ่านชอ่งทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทยและเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ โดยมาตรการและขอ้ปฏิบัตดิังกล่าวไดก้ าหนดขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตาม
มาตรการทีรั่ฐบาลก าหนด เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดดังกลา่วโดยค านึงสุขภาพและอนามัยของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
ดังนี้  

- บรษัิทฯ จัดใหม้จีดุคัดกรอง เพือ่เก็บประวัต ิและตรวจวัดอณุหภมูริ่างกาย โดยขอความร่วมมอืผูถ้ือหุน้ หรือ 
ผูรั้บมอบฉันทะที่เดนิทางจากประเทศกลุ่มเสีย่งตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ มีไข ้หรือ มี
อาการเกีย่วกับทางเดนิหายใจ โปรดมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเขา้ร่วมประชมุแทน 

- บรษัิทฯ จัดเกา้อีส้ าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชมุ ใหม้รีะยะหา่งจากกันอยา่งนอ้ย 1 เมตร 
- บรษัิทฯ จัดเตรยีมหนา้กากอนามัยและเจลลา้งมอืส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุคน 
- บรษัิทฯ ขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุคน สวมหนา้กากอนามัยตลอดเวลาทีอ่ยู ่ณ สถานทีป่ระชมุ  

  
ส าหรับการประชมุครัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิารระดับสงู และผูส้อบบัญช ีเขา้ร่วมประชมุดว้ย ดังนี้  

 
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม จ านวน 9 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 90 ของกรรมการบรษัิทจ านวน 10 คน) 
1.  ดร.ปรัชญา  เป่ียมสมบรูณ์  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ อยูถ่นอม กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ  
   กรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  ประธานกรรมการก ากับดแูลกจิการ  
  และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 

3.  รองศาสตราจารย ์กัลยาภรณ์ ปานมะเรงิ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
   และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 

 

4.  นายกณวรรธน์  อรัญ  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการก ากับดแูลกจิการ 

5.  นายนพปฎล เจสัน จริสันติ ์  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
6.  นายสงวนเกยีรติ ์ ล ิว่มโนมนต ์  กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
7.  นายมารค์ ด.ี เรมจีาน  กรรมการอสิระ กรรมการก ากับดแูลกจิการ 
8.  นายอนาวลิ  จริธรรมศริ ิ  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  

   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
   กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการก ากับดแูลกจิการ 

9.  นางสาวค ูเมน ไว  กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
 
กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มประชุม จ านวน 1 คน   
1.  นางศรุตา ชนิ  กรรมการ กรรมการบรหิาร  
    รองกรรมการผูจั้ดการ – สายปฏบัิตกิาร 
 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นายศภุชยั ยิม้สวุรรณ  กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจั้ดการ – สายการเงนิ  

ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบรหิาร 
2. นายจริย ุสายแสงทอง  ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
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ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นายศภุชยั ปัญญาวัฒโน  
2. นายณภพ ธนาวชิญกานต ์

 
 นอกจากนี้  พธิกีรแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า  ในการประชมุนี้ นางสาวกิง่กาญจน์ แซต่ัง้ อาสาพทัิกษ์สทิธผิูถ้ือหุน้ 
ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย จะท าหนา้ทีเ่ป็นพยานในการตรวจนับคะแนน  
 
 กอ่นเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชมุ บรษัิทฯ ไดช้ีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนนเสยีง และการแจง้
ผลการนับคะแนน ดังนี้  

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหนั้บ 1 หุน้สามัญ เท่ากับ 1 เสยีง ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ก าหนดใหก้ารออกเสยีง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่กับจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่และหุน้ทีไ่ดรั้บมอบฉันทะโดยใหนั้บ
หนึ่งหุน้เท่ากับหนึ่งเสยีง และตอ้งออกเสยีงลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง อย่างใด
อยา่งหนึง่ดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดเทา่นัน้ ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้เพือ่ลงคะแนนเสยีงได ้ยกเวน้ กรณีผูรั้บ
มอบฉันทะจากคัสโตเดยีนในประเทศไทยซึง่เป็นผูท้ี่รับฝากและดูแลหุน้ของผูถ้ือหุน้ต่างประเทศสามารถ
แบง่แยกคะแนนเสยีงตามทีไ่ดรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ตา่งประเทศแตล่ะรายได ้ 

2. ในการลงมต ิบรษัิทจะถามว่า มผีูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ ใน
กรณีทีผู่ถ้ ือหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนเสยีงไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหย้กมอืแสดงตัวและท าเครื่องหมาย 
พรอ้มทั ้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ไดม้อบใหผู้ถ้ือหุน้เมื่อลงทะเบียน จากนั้น จะมีเจา้หนา้ที่ไปรับบัตร
ลงคะแนนเพือ่น าไปนับคะแนนตอ่ไป  

ในกรณีทีม่กีารท าเครือ่งหมายในชอ่งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกวา่หนึง่ชอ่ง ยกเวน้ในกรณีของผูรั้บมอบ
ฉันทะจากคัสโตเดยีนในประเทศไทย หรอืท าเครือ่งหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรอืมกีารขดีฆ่าบัตร
ลงคะแนนและไม่มกีารลงลายมอืชือ่ก ากับ ถือวา่ บัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสยี และจะไม่ถูกน ามานับ
คะแนนเสยีง ยกเวน้ วาระที ่7 ทีจ่ะนับบัตรเสยีเป็นฐานเสยีงในการค านวณคะแนนเสยีง 

 
3. ในการนับคะแนนเสยีง จะน าคะแนนเสยีงเฉพาะคะแนนเสยีงทีไ่ม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง ไปหักออกจาก

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่ เป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย  
4. ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ไดล้งคะแนนเป็นการล่วงหนา้ และผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเขา้

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ผลคะแนนเสยีงทีนั่บได ้เป็นคะแนนเสยีงทีไ่ดบั้นทกึรวมคะแนนเสยีงตาม
ความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ดังกลา่วไวแ้ลว้  

5. หลังจากประชมุเสร็จส ิน้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้สง่คนืบัตรลงคะแนนใหก้ับเจา้หนา้ทีอ่ยูห่นา้หอ้งประชมุ รวมทัง้ ผูถ้อืหุน้
ทีป่ระสงคจ์ะกลับกอ่นประชมุเสร็จส ิน้ ขอใหส้ง่คนืบัตรลงคะแนนแกเ่จา้หนา้ทีด่า้นนอกหอ้งประชมุดว้ยเชน่กัน 

6. การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้จะพจิารณาเรยีงตามล าดับของระเบยีบวาระการประชมุ ตามทีแ่สดงอยูใ่นหนังสอืเชญิ
ประชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้ ือหุน้รายใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น ขอความกรุณาใหส้อบถาม
หรอืแสดงความคดิเห็นทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระนัน้ๆ โดยตรง และหากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเสนอแนะความคดิเห็นอืน่ 

ก็สามารถแสดงความคดิเห็นของทา่นไดใ้นวาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
 
นอกจากนี้ การซักถามหรอืแสดงความคดิเห็นในทีป่ระชมุนัน้ ขอใหย้กมอืขึน้และเมือ่ทา่นประธานอนุญาตแลว้
ใหแ้จง้ชือ่-นามสกลุ รวมทัง้ สถานะวา่เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะดว้ย  
 
ประธานฯ กล่าววา่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บรษัิทฯ มี

ความหว่งใยในสขุอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วมประชมุและทมีงานทกุฝ่าย ดังนัน้ ขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้ทุก

ทา่นปฏบัิตติามมาตรการทีร่องรับไวอ้ยา่งเคร่งครัด เพือ่ใหก้ารประชมุด าเนนิไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

 ในวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 มผีูถ้ือหุน้มาร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 11 ราย นับจ านวนหุน้ได ้
514,753,402 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 64.3442 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหม้าประชมุจ านวน 46 ราย 
นับจ านวนหุน้ได ้149,632,132 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ18.7040 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด รวมเป็นผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชมุทัง้ส ิน้
จ านวน จ านวน 57 ราย นับจ านวนหุน้รวมกันได ้664,385,534 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 83.0482 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีก
ช าระแลว้จ านวน 800,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดไวว้่า ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บ
มอบฉันทะมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บรษัิทฯ  

 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 และด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการ

ประชมุตา่งๆ ดังนี้  
 

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่26 เมษายน 2562 
ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดท ารายงานการประชมุส่งใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์
ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ ไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทแลว้ ซึง่คณะกรรมการ
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 

บรษัิทเห็นวา่รายงานการประชมุดังกลา่วไดบั้นทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้น จงึเห็นสมควรเสนอต่อ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารับรองการประชมุดังกลา่ว  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุซักถาม และแสดงความคดิเห็น 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 
ประธานฯ ไดส้รุปมต ิดังนี้:- 

 
มตทิีป่ระชุม ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึไดม้มีตดิว้ยคะแนนเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2562 เมือ่วันที ่26 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 
เห็นดว้ย 665,391,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  
บัตรเสยี 0 เสยีง  

 
ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ข ึน้จากตอนเริม่เปิดประชมุท าใหใ้นวาระนี้ มจี านวนเสยีงของผูถ้ือหุน้ที่
เขา้ร่วมประชมุและผูรั้บมอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 665,391,834 เสยีง  

  
วาระที ่2  พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2562 

ประธานฯ ไดก้ลา่ววา่ ผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ทีไ่ด ้
จัดส่งใหก้ับผูถ้ือหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ (QR Code) โดยที่คณะกรรมการ
บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาเห็นวา่ถูกตอ้งและเพยีงพอ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รับทราบ 

ขอมอบหมายให ้นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิประธานกรรมการบรหิาร น าเสนอขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบ  

นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิประธานกรรมการบรหิาร รายงานว่า ส าหรับปี 2562 กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดร้วมทัง้ส ิน้ 
1,554 ลา้นบาท ซึง่สามารถแบง่ออกเป็นรายไดต้ามกลุม่ธุรกจิได ้3 กลุม่ คอื  
 
1. กลุม่ธรุกจิเหล็ก : ในปี 2562 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) กลุม่ธุรกจิเหล็กมรีายไดร้วม 590.7 ลา้นบาท 

ซึง่ลดลงจากปีทีผ่่านมาคดิเป็นรอ้ยละ 81 ทัง้นี้ เนื่องจากการปรับเปลีย่นรูปแบบธุรกจิจากเดมิทีบ่รษัิท
ผลติและจ าหน่ายแทง่เหล็กมาเป็นธรุกจิใหบ้รกิารแบบ OEM ซึง่ตามเงือ่นไขการใหบ้รกิารแบบ OEM นั้น 
ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งหยุดการผลติเพื่อจัดเตรียมพื้นที่พรอ้มทัง้พัฒนา ปรับปรุงเครื่องจักร และ
กระบวนการผลติใหม่ใหส้ามารถใหบ้รกิาร OEM ไดเ้ต็มประสทิธภิาพ โดยขอ้ดขีองการปรับปรุงรูปแบบ
ของธุรกจิใหเ้ป็น OEM นัน้ ม ี2 ขอ้หลัก คอื  
1.1 บรษัิทฯ ไมต่อ้งแบกรับภาระความเสีย่งในเรื่องของความผันผวนของราคาวัตถุดบิและราคาขาย

เหล็กแทง่  

1.2 ผูว้า่จา้งจะประกันการวา่จา้งใหบ้รษัิทฯ ในการผลติไม่ต า่กวา่ปีละ 400,000 ตัน ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ 
มรีายไดอ้ยา่งสม า่เสมอ ตามทีไ่ดแ้จง้ขอ้มลูใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ผ่านทางตลาดหลักทรัพยฯ์ ไปแลว้ 

 
ความคบืหนา้ของการจดัเตรยีมพืน้ที ่– บรษัิทฯ และผูว้า่จา้งไดด้ าเนนิการปรับปรุง พัฒนาเครือ่งจักร 
และ กระบวนการผลติแลว้เสร็จชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายน 2562 ทีผ่่านมา และสามารถเริม่ทดสอบ
กระบวนการผลติในเดอืนธันวาคม 2562 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 ท าใหต้อ้ง
หยุดทดสอบการผลติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นตน้มา สาเหตุมีช่างพนักงานแรงานชาวจีน 

ผูบ้รหิารชาวจนี และวัตถุดบิบางสว่นทีบ่รษัิทฯ ตอ้งน าจากประเทศจนี เกดิอปุสรรคในการน าเขา้ชว่งการ
ระบาดของโรค COVID-19 ทีป่ระเทศจนีชว่งระยะแรก แต่สามารถกลับมาทดสอบเครื่งจักรในเดือน
เมษายน 2563 ซึง่การทดสอบเครือ่งจักรดังกลา่วไดเ้สร็จส ิน้ลงในเดอืนเมษายน 2563  
 
อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ มสีนิคา้คงเหลอือยู่ ซ ึง่เกดิจากการผลติในการทดสอบคุณภาพสนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อ
จ าหน่ายจะถูกวัดมลูคา่ใหเ้ป็นไปตามตามราคาทีค่าดวา่จะขายได ้ตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบัญช ี
 
จากการทีบ่รษัิทฯ หยดุการผลติเพือ่รองรับการใหบ้รกิารแบบ OEM นัน้ ท าใหบ้รษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการ
ปรับโครงสรา้งพนักงานใหม่ ตน้ทนุการผลติวา่งเปล่า และตน้ทุนทางการเงนิทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้รวม 
165 ลา้นบาท ท าใหผ้ลการด าเนนิงานของกลุ่มธุรกจิเหล็กมผีลขาดทนุในปี 2562 รวมทัง้ส ิน้ 247 ลา้น
บาท 
 

2. กลุม่ธุรกจิพลงังานทดแทน : ในปี 2562 กลุ่มบรษัิทมรีายไดร้วมจากธุรกจิประเภทนี้รวม 969 ลา้น
บาท โดยในปลายไตรมาสที ่3 ของปี 2562 บรษัิทฯ ไดก้อ่สรา้งโรงไฟฟ้าแหง่ใหมท่ีเ่มอืงอาโอโมรเิสร็จ 
ซึง่มกี าลังการผลติไฟฟ้าที ่7.2 เมกะวัตตด์ซี ีท าให ้ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทมกี าลังการ
ผลติกระแสไฟฟ้ารวมทัง้ส ิน้ 67.12 เมกะวัตตด์ซี ีประกอบดว้ยโครงการทีอ่ยู ่ในประเทศไทย 6.63 เมกะ
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 

วัตตด์ซี ีและโครงการทีอ่ยูใ่นประเทศญี่ปุ่ นอกี 60.49 เมกะวัตตด์ซี ีเมือ่เทยีบกับปี 2561 ซึง่มกี าลังการ
ผลติรวมอยูท่ี ่65.8 เมกะวัตตด์ซี ีในระหวา่งปีบรษัิทฯ ไดข้ายโครงการโรงไฟฟ้ารวมทัง้ส ิน้ 5 โครงการ 
ซึง่มกี าลังการผลติกระแสไฟฟ้ารวม 5.85 เมกะวัตตด์ซี ีท าใหก้ลุ่มบรษัิทรับรูก้ าไรในปีปัจจบัุน 98 ลา้น
บาท 
 
ณ สิน้ปี 2562 กลุม่บรษัิทยังมโีครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ นทีม่กี าลังการผลติรวม 505 เมกะวัตตด์ี
ซ ีซึง่อยูร่ะหวา่งการพัฒนาและขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ โดยโครงการดังกล่าวจะทยอยไดรั้บ
ใบอนุญาตและสามารถเริม่กอ่สรา้งได ้  

 
นอกจากธุรกจิโรงไฟฟ้าทีญ่ี่ปุ่ นแลว้บรษัิทฯ ยังคงขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยในปี 
2563 กลุม่บรษัิทมโีครงการโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลยีซึง่อยู่ระหวา่งการพัฒนารวม 3 โครงการ มี
ก าลังการผลติตดิตัง้รวมทัง้ส ิน้ 172.80 เมกะวัตต ์ตามแผนธุรกจิของบรษัิทฯ จะมโีรงไฟฟ้าขนาดก าลัง
การผลติ 30 เมกะวัตต ์แรกทีส่ามารถจา่ยไฟไดใ้นชว่งปลายปี 2563 แตเ่นื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 
ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียไดป้ระกาศไม่อนุญาตใหบุ้คคลนอกประเทศเดินทางเขา้สู่ประเทศ
ออสเตรเลยีอย่างนอ้ยเป็นเวลา 6 เดอืน ดว้ยเหตุผลดังกลา่ว บรษัิทฯ และฝ่ายบรหิารอยู่ในระหวา่งการ
พจิารณาและประเมนิผลกระทบวา่จะไดรั้บกระทบในแง่การก่อสรา้งโครงการนี้อย่างไร และจะแจง้ผ่าน
ทางระบบตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่มคีวามชดัเจน 
 
จากภาพรวมของธุรกจิพลังงานทดแทนในปี 2562 ทีแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไปแลว้นั้น ท าใหธุ้รกจินี้มผีล
ก าไรสทุธอิยูท่ี ่68 ลา้นบาท 

 
3. กลุม่ธุรกจิขนสง่ : ในปี 2562 มรีายไดร้วมทัง้ส ิน้ 9 ลา้นบาท และมผีลขาดทุนสุทธ ิ15 ลา้นบาท ซึง่

เป็นผลกระทบจากธุรกจิเหล็กไดห้ยดุกระบวนการผลติจากการปรับเปลีย่นธุรกจิใหเ้ป็น OEM จงึท าใหม้ี
ผลกระทบต่อธุรกจิขนส่งซึง่จัดตัง้เพื่อสนับสนุนการสง่สนิคา้ประเภทเหล็ก อกีทัง้รายไดท้ีใ่หบ้รกิารแก่
บคุคลภายนอกนัน้ยังไมค่รอบคลมุกับตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของธุรกจิขนส่งเอง จงึสง่ผลให ้
เกดิผลขาดทนุทัง้ส ิน้ 15 ลา้นบาทในปีทีผ่่านมา 

 
สดัสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั  
EBITDA Margin ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 กลุม่บรษัิทม ีEBITDA Margin อยูท่ีร่อ้ยละ 43.8 สงูกวา่ปีที่
ผ่านมาอยูท่ีร่อ้ยละ 16.2 ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสามารถในการท าก าไรของกลุม่บรษัิททีส่งูข ึน้ 
 
Debt to Equity Ratio หรอื D/E (สดัสว่นหนีส้นิตอ่ทุน) เมือ่พจิารณาถงึอัตราสว่นหนี้สนิตอ่ทนุ ณ ส ิน้
ปี 2562 ค านวณไดอ้ยูท่ี ่7.95 เท่า ลดลงจากปีทีผ่่านมามอียูท่ี ่8.12 เท่า ซึง่ในระหวา่งปีไดช้ าระหนี้สนิเงนิ
กูย้มืธนาคารจากการขายโครงการไฟฟ้าในปี 2562 ท าใหส้ัดสว่น D/E ดขี ึน้  

 
บรษัิทฯ มเีหตกุารณ์ส าคัญในปีทีผ่่านมา ดังนี้   
- กลุม่บรษัิทจัดตัง้บรษัิทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยี จ านวน 3 บรษัิท เพือ่รองรับการลงทนุในธุรกจิการผลติ

และจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์โดยมโีครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา จ านวน 3 โครงการ 
ก าลังการผลติตดิตัง้รวม 172.80 เมกะวัตต ์เป็นไปตามแผนธุรกจิของบรษัิทฯ ทีม่เีป้าหมายจะพัฒนาให ้
ครบ 500 เมกะวัตต ์ภายในเวลา 5 ปี (ปี 2562 – 2566) 

- กลุ่มบรษัิทไดก้่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยแ์ลว้เสร็จเพิม่อกี 1 แห่งทีเ่มอืงอาโอโมร ิประเทศ
ญีปุ่่ น ในชว่งปลายไตรมาสที ่3 ของปี 2562 

- บรษัิทฯ จ าหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น ใหแ้ก่ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศญีปุ่่ นเป็นไปตามแผนธุรกจิวา่ดว้ยการขายทรัพยส์นิเขา้กองทนุฯ  

 
นอกจากนี้ บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัลทีค่วรแกก่ารภาคภมูใิจจากหน่วยงานตา่งๆ หลายหน่วยงาน ดังนี้  
- บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัล 4 ดาว จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 

2562 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย โดยไดรั้บคะแนน 85% ซึง่อยู่ในกลุม่ดมีาก (Very 
Good) 

- บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัล 5 ดาว ในการประเมนิคุณภาพการจัดประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ของบรษัิทจดทะบยีน
ประจ าปี 2562 ของสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย โดยไดรั้บคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- บรษัิทฯ ผ่านการรับรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Collective 
Action Coalition หรอื CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ  

- บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัลประกาศเกยีรตคิุณบรษัิทเกษียณสขุ “ระดับเงนิ” จาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพือ่เป็นการรับรองว่าบรษัิทฯ เห็นความส าคัญและร่วมสนับสนุน
ใหพ้นักงานตระหนักถงึความจ าเป็นของการออมและการลงุทน เพื่อเตรียมความพรอ้มทางการเงนิให ้

พนักงานมเีงนิใชอ้ยา่งเพยีงพอส าหรับวัยเกษียณผ่านกองทนุส ารองเลีย้งชพี (provident funds)   
- บรษัิทฯ รับรางวัลสถานประกอบกจิการดเีด่น ดา้นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดกิารแรงงาน ประจ าปี  2562 

ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน ซึง่บรษัิทฯ ไดรั้บตอ่เนื่องเป็นปีที ่3 และ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 

- บริษัทฯ ได รั้บรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ค รั้งที่  9 (NACC integrity Awards) จากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ช.ช.) ทีบ่รษัิทฯ ไดเ้ขา้ร่วมสมัครโครงการนี้
เป็นครัง้แรก 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุซักถาม และแสดงความคดิเห็น 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 
 ประธานฯ ไดส้รุปมต ิดังนี้:- 
 
 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุรับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุวา่ งบการเงนิและรายงานผูส้อบบัญชปีระจ าปี ส ิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2562 ตามทีป่รากฎในหมวดงบการเงนิของรายงานประจ าปี 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญช ีผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัตขิองคณะกรรมการบรษัิทแลว้ จงึน าเสนอตอ่ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ 
 
ขอมอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์กัลยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอขอ้มลูตอ่ผูถ้ือ
หุน้  
 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ในสว่นของฐานะการเงนิรวม บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 10,281.00 ลา้นบาท ลดลง
จากปีทีผ่่านมา จ านวน 2,923.46 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 22.14 มหีนี้สนิรวม 9,132.91 ลา้นบาท ซึง่
ลดลงเป็นจ านวน 2,622.98 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.31 มสี่วนของผูถ้ือหุน้รวม 1,148.10 ลา้นบาท 
ซึง่ลดลงจากปีก่อน 300.48 ลา้นบาท อันเนื่องมาจากผลการด าเนนิงานขาดทนุเพิม่ข ึน้ในปีปัจจบัุน 197.07 
ลา้นบาท และผลตา่งแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศเพิม่ข ึน้ 91.98 ลา้นบาท และสว่นของผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ยลดลง 11.44 ลา้นบาท 
 
ในส่วนของผลการด าเนนิงาน บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร จ านวน 1,554.19 
ลา้นบาท มขีาดทนุสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 198.26 ลา้นบาท คดิเป็นขาดทนุตอ่หุน้ 0.25 บาท  
 
ส าหรับงบกระแสเงนิสด บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดทีไ่ดม้าจากการด าเนนิงานทัง้ส ิน้ 360.33 ลา้นบาท มกีระแส
เงนิสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมการลงทนุจ านวน 811.94 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ 
2,221.94 ลา้นบาท  
 
งบการเงนิดังกล่าว ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด แลว้ โดยผูส้อบ
บัญชแีสดงความเห็นต่องบการเงนิดังกล่าวว่า มีความถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิท ส าหรับปีส ิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุซักถาม และแสดงความคดิเห็น 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

 
 ประธานฯ ไดส้รุปมต ิดังนี้:- 
 

มตทิีป่ระชุม ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จงึมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบการเงินส าหรับปีส ิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้  

  เห็นดว้ย 665,391,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    100.00 
  ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  
 บัตรเสยี 0 เสยีง  
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรสทุธเิพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงนิปันผล

ส าหรบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2562 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิประธานกรรมการบรหิาร น าเสนอขอ้มลูตอ่ผูถ้อืหุน้  

 
นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 115 และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 47 ก าหนดใหบ้รษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และหา้ม
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จา่ยเงนิปันผลในกรณีทีบ่รษัิทฯ ยังมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ จากงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชสี ิน้สดุ ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ บรษัิทฯ มขีาดทนุของงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบรษัิทฯ จ านวน 247.36 ลา้นบาท   

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุซักถาม และแสดงความคดิเห็น 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 
 ประธานฯ ไดส้รุปมต ิดังนี้:- 

มตทิีป่ระชุม ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันท ์อนุมัตงิดการจัดสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และการงดจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานในรอบปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

 เห็นดว้ย 665,391,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
 ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            0.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  
 บัตรเสยี 0 เสยีง  

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์กัลยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอขอ้มูล
ตอ่ผูถ้อืหุน้ถงึการแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่สอบบัญช ีประจ าปี 2563  

 

 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์  ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ  กล่าวว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 43 ซึง่ก าหนดใหท้ี่
ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ทุกปี โดยการเสนอตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด ตามรายชือ่ต่อไปนี้เป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 
 

ชือ่ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ผูส้อบบัญชรัีบ
อนุญาตเลขที ่

จ านวนปีทีส่อบบัญชี

ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
ระยะเวลาทีไ่ดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงาน 

กลต. 
 

1.  นายศภุชยั ปัญญาวัฒโน 3930 1 ปี  (ปี 2562) ปี 2560 - 2565 
2.  นายณัฐวฒุ ิสันตเิพ็ชร 5730 ไมม่ ี ปี 2560 - 2565 
3.  นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิลุ 5874 ไมม่ ี ปี 2558 - 2563 

 
ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด ขา้งตน้ เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชขีองบรษัิท
หลายแหง่ และไดรั้บการยอมรับจากองคก์รตา่งๆ เป็นอยา่งด ีรวมทัง้ มคีวามเป็นอสิระในการปฏบัิตงิาน 
 
ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ไมม่คีวามสัมพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่วแตอ่ยา่งใด ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทยอ่ยเป็นผูส้อบบัญชรัีบ
อนุญาตจากบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด เชน่เดยีวกับผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 
 
พรอ้มกันนี้ คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าสอบ
บัญช ีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดังนี้   
 
1. คา่สอบบัญชปีระจ าปี (Audit Fee) 1,200,000 บาท 
2. คา่สอบทานงบการเงนิ (3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท)  480,000 บาท 

3. คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee) - 
รวมทัง้ส ิน้ 1,680,000 บาท 

  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุซักถาม และแสดงความคดิเห็น 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 
 ประธานฯ ไดส้รุปมต ิดังนี้:- 
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มตทิีป่ระชุม ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส านักงาน 
อวีาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนไมเ่กนิ 2.0 ลา้น
บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้  
เห็นดว้ย 665,391,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  
บัตรเสยี 0 เสยีง  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

กอ่นการพจิารณาวาระนี้กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ 4 ทา่น ไดแ้ก ่ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์, นายนพปฏล เจ
สัน จริสันติ,์ นายกณวรรธน์ อรัญ และนายสงวนเกยีรติ ์ล ิว่มโนมนต ์ไดข้ออนุญาตออกจากหอ้งประชมุ  

 
รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า ตาม
ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 21 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
หนึง่ในสาม ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับ
สว่นหนึง่ในสาม ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการทีจ่ะออกตามวาระ 

ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะออกตามวาระนี้อาจไดรั้บเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได ้ 
 
ปัจจบัุน บรษัิทฯ มกีรรมการทัง้หมด 10 ทา่น ดังนัน้ จงึมกีรรมการ 4 ทา่นทีด่ ารงต าแหน่งนานสดุเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ ไดแ้ก ่ 
 

1. ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ 
2. นายนพปฏล เจสัน จริสันต ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกณวรรธน์ อรัญ  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการก ากับดแูลกจิการ 
4. นายสงวนเกยีรติ ์ล ิว่มโนมนต ์ กรรมการ กรรมการสรรหาก าหนดคา่ตอบแทน 

 
บุคคลที่ไดรั้บเสนอชื่อในครั้งนี้ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ รวมถึง 
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ เห็นสมควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระ 4 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกี
วาระหนึง่ เนื่องจากกรรมการทัง้ 4 เป็นผูม้คีณุสมบัตเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ มี
คณุสมบัตทิีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบรษัิทอันเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนนิงานของบรษัิทฯ และ
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้วา่บคุคลทีเ่สนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็น
อสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ทัง้นี้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการพจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการ 

การออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ซ ึง่เป็นการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ทุก
ทา่นสง่บัตรคะแนนทัง้ในกรณีทีล่งคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง โดยเจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนส าหรับผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ทัง้ 4 คน จากทา่นผูถ้อืหุน้พรอ้มกันในคราวเดยีว  
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุซักถาม และแสดงความคดิเห็น 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

ประธานฯ ไดส้รุปมต ิดังนี้:- 
 

มตทิีป่ระชุม ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตใิหเ้ลอืกตัง้กรรมการบรษัิททีอ่อกจากวาระเป็นกรรมการ
บรษัิทตอ่อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้  
 
6.1 ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์  (เป็นกรรมการอสิระต่ออีกวาระหนึ่ง) (ไม่รวมหุน้ผูม้ ีส่วนไดเ้สีย จ านวน 

1,298,000 หุน้) 
 เห็นดว้ย 664,093,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     100.00 
 ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  
 บัตรเสยี 0 เสยีง  
 

6.2 นายนพปฏล เจสัน  จริสันต ์(เป็นกรรมการอสิระตอ่อกีวาระหนึง่)  
 เห็นดว้ย 665,391,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     100.00 
 ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  
 บัตรเสยี 0 เสยีง  



 

11 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 

 
6.3 นายกณวรรธน์ อรัญ (เป็นกรรมการอสิระตอ่อกีวาระหนึง่)  

 เห็นดว้ย 665,391,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     100.00 
 ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  
 บัตรเสยี 0 เสยีง  
 

6.4 นายสงวนเกยีรติ ์ล ิว่มโนมนต ์(เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่)  
 เห็นดว้ย 665,391,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     100.00 
 ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  
 บัตรเสยี 0 เสยีง  
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของกรรมการและควรก าหนดใหม้กีารทบทวนทุกปี ซึง่ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
เทยีบเคยีงไดก้ับตลาดและอุตสาหกรรมเดยีวกัน รวมทัง้ เพียงพอทีจ่ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่คีุณสม
ภาพไวก้ับบรษัิท ซึง่คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ และขอมอบหมายให ้รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน น าเสนอขอ้มูลตอ่ผูถ้ือ
หุน้  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ของบรษัิทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถงึ การ
พจิารณาจากภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบแลว้เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 5.0 ลา้นบาท ซึง่เป็นอัตราเดยีวกับปี 2562 ดังนี้  
1. คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ต าแหน่ง เบีย้ประชมุตอ่การประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

คา่ตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน) 

ประธานกรรมการ 30,000 20,000 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นพนักงานหรอืผูบ้รหิาร 20,000 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 - 
กรรมการตรวจสอบ  10,000 - 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 - 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 - 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 - 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 - 

ประธานกรรมการก ากับดแูลกจิการ 15,000 - 

กรรมการก ากับดแูลกจิการ 10,000 - 

2. สทิธิประโยชน์อื่น ประกอบดว้ย การประกันความรับผิดชอบส าหรับกรรมการและเจา้หนา้ที่ (D&O 
Insurance) ทนุประกันภัย 1.0 ลา้นบาท และการประกันภัยการเดนิทาง ทนุประกันภัย 2.0 ลา้นบาท ค่า
เบีย้ประกันภัยทัง้ 2 รูปแบบก าหนดใหม้จี านวนวงเงนิไมเ่กนิ 400,000 บาท  
 

3. โบนัส ค่าเบีย้ประกันภัยทางธุรกจิ ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าตอบแทนอืน่ มอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทฯเป็นผูจั้ดสรร และเมือ่รวมคา่ตอบแทนกรรมการของทกุคนทกุรูปแบบแลว้ ก าหนดใหม้จี านวนเงนิ
ไมเ่กนิ 5.0 ลา้นบาท 

  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุซักถาม และแสดงความคดิเห็น 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 
 ประธานฯ ไดส้รุปมต ิดังนี้:- 
 

มตทิีป่ระชุม ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตคิ่าก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท
และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้  
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 เห็นดว้ย 665,391,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     100.00 
 ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.00 
 บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.00 
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีนเดมิ จ านวน 1,040,000,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่800,000,000 บาท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน    
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิประธานกรรมการบรหิาร น าเสนอขอ้มลูตอ่ผูถ้อืหุน้  
นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิประธานกรรมการบรหิาร ไดก้ลา่ววา่ ตามทีท่ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่
ประชมุเมือ่วันที ่26 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ านวนไมเ่กนิ 240,000,000 
บาท และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดให ้บรษัิทฯ จะตอ้ง
ด าเนินการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนภายในวันที่บรษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป แต่เนื่องจาก
บริษัทฯ ไม่ไดท้ าการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 ของ 
พ.ร.บ.บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) วา่ดว้ยการเพิม่ทนุ บรษัิทฯ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งลด
ทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ที่ยังไม่ไดอ้อกและเสนอขายในจ านวน 240,000,000 หุน้ เพื่อใหทุ้นจด
ทะเบยีนของบรษัิทฯ มจี านวนเทา่กับทนุช าระแลว้ของบรษัิทที ่จ านวน 800,000,000 บาท และแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. ดังตอ่ไปนี้  
 

ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน 800,000,000 บาท (แปดรอ้ยลา้นบาท) 

 แบง่ออกเป็น 800,000,000 หุน้ (แปดรอ้ยลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น    

 หุน้สามัญ 800,000,000 หุน้ (แปดรอ้ยลา้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ - หุน้ (   -    ) 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุซักถาม และแสดงความคดิเห็น 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 ประธานฯ ไดส้รุปมต ิดังนี้:- 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทจากทุน
จดทะเบียนเดมิจ านวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 800,000,000 บาท และการแกไ้ข
เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีง 
ดังนี้ 

เห็นดว้ย 665,391,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.00 
บัตรเสยี 0 เสยีง  
 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัแิผนการระดมทุนของบรษิทั เชาว ์เอ็นเนอรย์ ี ่จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัยอ่ย)  
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิประธานกรรมการบรหิาร น าเสนอขอ้มลูตอ่ผูถ้อืหุน้  

 
นายอนาวลิ จริธรรมศิร ิประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากบริษัท เชาว ์เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) (บรษัิทย่อย) หรอื CEPL มกีารขยายการลงทนุในธุรกจิอยา่งตอ่เนื่อง จงึมคีวามจ าเป็นในการระดม
ทนุรองรับการขยายกจิการดังกลา่ว  

 
ดังนั้น เพื่อเพิม่ทางเลอืกและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงนิทุนของ CEPL เพื่อรองรับแผนธุรกจิของ 
CEPL คณะกรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้อนุมัตแิผนการระดมทุนของ CEPL 
สามารถระดมทนุดว้ยวธิกีารดังตอ่ไปนี้ได ้ 

1) เสนอขายหุน้เพิม่ทนุใหแ้กป่ระชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) และผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ดังกล่าวในบรษัิท (Pre-emptive Right) พรอ้มกับน าหลักทรัพย์ของ 
CEPL เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ และ/หรอื 

2) เสนอขายหุน้เพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรอื 

3) ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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และให ้CEPL จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวน 490,000,000 หุน้ ตามที่ที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2561 ของบรษัิท ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ไดม้ีมตอินุมัตไิวแ้ลว้นั้นรองรับวธิีการระดมทุน
ดังกลา่วขา้งตน้  

แผนการระดมทนุของ CEPL ไม่วา่จะด าเนนิการดว้ยวธิกีารใดจะท าใหส้ัดสว่นการถอืหุน้ของบรษัิทใน CEPL 
ลดลง และผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจะไดรั้บผลกระทบจากการทีส่ัดสว่นการถอืหุน้ของบรษัิทใน CEPL ลดลงดว้ย 
ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะพจิารณารักษาสัดสว่นการถอืหุน้ของบรษัิทฯ ใน CEPL ภายหลังการระดมทนุของ CEPL ไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ และ
เหตผุลและความจ าเป็นในการระดมทนุของ CEPL เป็นส าคัญ  

การลดสัดส่วนการถือหุน้ใน CEPL ตามแผนการระดมทุนขา้งตน้ดังกล่าว เขา้ข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
ในการท ารายการทีม่ีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิ ลงวันที่ 31 สงิหาคม 
2551 และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏบัิตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวันที ่
29 ตลุาคม 2547 (ประกาศฯ เร ือ่งไดม้าหรอืจ าหนา่ยไป) บรษัิทจะด าเนนิการค านวณขนาดรายการและ
ปฏบัิตติามประกาศฯ เรือ่งไดม้าหรอืจ าหน่ายไปก าหนด เมือ่ CEPL มคีวามชัดเจนในการด าเนินการระดมทุน

ดังกลา่ว 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุซักถาม และแสดงความคดิเห็น 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 
 ประธานฯ ไดส้รุปมต ิดังนี้:- 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันท ์อนุมัตแิผนการระดมทุนของบรษัิทฯ เชาว ์เอ็น
เนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) (บรษัิทยอ่ย) ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

  เห็นดว้ย 665,391,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
  ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 
  งดออกเสยีง 0 เสยีง  

  บัตรเสยี 0 เสยีง  
 
วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  

ประธานฯ กล่าวเชญิผูถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจากทีป่รากฏในวาระการประชมุ มผีูถ้อืหุน้ไดแ้สดงความคดิเห็นและสอบถาม มสีาระส าคัญสรุป ดังนี้  

 
นายกฤตธน จงธนเศรษฐกลุ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามและแสดงความคดิเห็น ดังนี้  

 
1. บรษัิทฯ ไดรั้บกระทบอะไรบา้งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19  

นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ ธุรกจิเหล็กและธุรกจิขนสง่ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 ชว่งตน้ปี 2563 
สาเหตุหลัก คอื บรษัิทฯ มผีูช้ านาญการที่เป็นช่างเทคนิคฝ่ายผลติ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่บางชนิด ที่มคีวามส าคัญต่อ
กระบวนการผลติ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าเขา้จากประเทศจนี ในชว่งตรุษจนีทีส่ถานการณ์ COVID-19 ระบาดรุนแรงมาก
ในประเทศจนี ท าใหร้ะบบขนสง่โลจสิตกิสแ์ละการขนยา้ยสนิคา้กลับมาสูป่ระเทศไทยของบรษัิทฯ ไดรั้บผลกระทบ รวมทัง้ 
บคุลากรส าคัญในกระบวนการผลติหลายคนไมส่ามารถกลับมาในประเทศไทยได ้เนื่องจากขอ้จ ากัดการเดนิทางในประเทศ
จนีจงึท าใหช้ว่งไตรมาสแรกของปี 2563 บรษัิทฯ ไดรั้บผลกระทบโดยหยดุการผลติและทดสอบการผลติในโรงงานเหล็ก
ของบรษัิทฯ ซึง่เป็นผลต่อเนื่องใหบ้รษัิทย่อยทีท่ าธุรกจิขนส่งนั้นไดรั้บกระทบเนื่องจากหยุดกระบวนการผลติของธุรกจิ
เหล็ก อย่างไรก็ด ีตามทีไ่ดช้ ีแ้จงไปกอ่นหนา้นี้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจนีดขี ึน้ การซือ้อุปกรณ์หรืออะไหล่
ส าคัญนั้นสามารถกระท าได ้โดยปัจจบัุนบรษัิทฯ ไดรั้บสนิคา้ดังกล่าวและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ดนิทางกลับเขา้มาใน
ประเทศไทยกอ่นทีป่ระเทศไทยท าการปิดสนามบนิ บรษัิทฯ ไดเ้ริม่กลับมาผลติในชว่งเดอืนเมษายน 2563 ทีผ่่านมา และ
ทดสอบเครือ่งจักรจนเป็นทีพ่อใจสมบรูณ์เรยีบรอ้ยแลว้  

 
2. บรษัิทฯ ประสบปัญหาในการกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้านฮิอนมัตส ึทีป่ระเทศญีปุ่่ น หรอืไม ่ 

นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ มโีครงการนฮิอนมัตสใึนประเทศญีปุ่่ นอยูห่ลายโครงการ แตห่นึง่ใน
โครงการนัน้ได ้COD และแจง้ขา่วผ่านระบบตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้  

 
3. การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทีป่ระเทศออสเตรเลยี ก าลังการผลติ 172.80 เมกะวัตต ์เป็นไปตามแผน

หรอืไม ่และคาดวา่จะสามารถ COD เฟสแรก 30 เมกะวัตต ์ในเดอืนธันวาคม 2563 ความคบืหนา้โครงการเป็นอยา่งไร  
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นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ ตามแผนธุรกจิของบรษัิทฯ โครงการโรงไฟฟ้าทีป่ระเทศออสเตรเลยี ขนาด
ก าลังการผลติ 30 เมกะวัตตแ์รกนัน้ จะท าการ COD ไดใ้นชว่งธันวาคม 2563 แตอ่ยา่งไรก็ด ีไดม้กีารประกาศจากรัฐบาล
ของออสเตรเลยีวา่ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลนอกประเทศเดนิทางเขา้สูป่ระเทศออสเตรเลยี ซึง่บรษัิทฯ คอยตดิตามขา่วสารหรือ
มาตรการของภาครัฐประเทศออสเตรเลยีอยา่งตอ่เนื่อง โดยทราบวา่ผลกระทบดังกลา่วน่าจะมผีลกับบรษัิทฯ อย่างนอ้ย 6 
เดอืน ซึง่ผลกระทบ คอื บรษัิทฯ ไมส่ามารถเดนิทางเพือ่ไปตดิตามงานดว้ยตนเองได ้และหน่วยงานราชการในหลายทอ้งที่
ของออสเตรเลยีไดเ้ริม่มาตรการ Work from Home (ท างานทีบ่า้น) ซึง่ส่งผลใหก้ารสือ่สาร ระบบเอกสาร กับหน่วยงาน
ราชการและเอกชนไดรั้บผลกระทบ ทัง้นี้ บรษัิทฯ มคีวามพยายามและคาดหวังวา่ประเทศออสเตรเลยีจะสามารถเริม่กลับมา
เปิดประเทศเพื่อใหต้ัวแทนผูบ้รหิารหรอืเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ สามารถเดนิทางกลับไปตดิตามงานไดโ้ดยเร็ว และจะแจง้
ความชดัเจนตาราง COD ของจ านวน 30 เมกะวัตตแ์รก ผ่านระบบตลาดหลักทรัพยฯ์ ต่อไป นอกจากนี้ อกี 2 โครงการ ซึง่
มกี าลังการผลติ 142.80 เมกะวัตต ์บรษัิทฯ ไดรั้บผลกระทบในรูปแบบลักษณะเดยีวกัน เนื่องจากการ work from home 
ของหน่วยงานราชการบางหน่วยสง่ผลใหก้ารพัฒนาโครงการตอ้งชะลอออกไปเชน่กัน 

 
4. โครงการรับจา้งผลติ OEM มีการชะลอการรับจา้งผลติจากผลกระทบ COVID-19 หรือไม่ จากการ

ประเมนิ 400,000 ตัน จะเหลอืเทา่ไหร่ ผูรั้บจา้งผลติอยูใ่นอตุสาหกรรมใด เชน่ รถยนต ์กอ่สรา้ง ชีแ้จงไดห้รอืไม ่  

นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ การรับจา้งผลติ OEM บรษัิทฯ ไดรั้บผลกระทบในชว่งไตรมาสแรกต่อเนื่อง

ถงึตน้ไตรมาสที ่2 จากเหตุผลทีไ่ดช้ ีแ้จงไปก่อนหนา้นี้ ส าหรับ 400,000 ตัน บรษัิทฯ อยูร่ะหว่างคุยกับลูกคา้เนื่องจาก
ผลกระทบจาก COVID-19 เป็นผลกระทบในภาพรวม ซึง่ตอ้งเห็นใจลกูคา้ทีส่ัง่ซือ้สนิคา้หรอืวา่จา้งผลติ ตอนนี้อยูใ่นชว่งที่
หาทางออกร่วมกัน เบือ้งตน้ บรษัิทฯ คาดวา่มโีอกาสทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากยอดทีอ่าจจะไมถ่งึ 400,000 ตัน อยา่งไรก็ด ี
บรษัิทฯ ยังมคีวามหวังวา่อตุสาหรรมเหล็กทั่วโลกตอนนี้ โดยเฉพาะประเทศจนีไดก้ลับมาคกึคักขึน้ ทัง้ในแง่ของราคาและ
ปรมิาณ บรษัิทฯ หวังวา่จะกลับมาผลติในยอดทีม่ากกวา่ 30,000 ตันตอ่เดอืน จากสีเ่ดอืนแรกทีห่ายไปจะเร่งกลับมาผลติ
ในเดอืนทีเ่หลอื แตอ่ยา่งไรก็ด ียังมตีัวแปรอกีหลายเรือ่ง เชน่ การปิดประเทศ หรือ ผลกระทบดา้นอืน่ๆ ซึง่จะรายงานให ้
ทราบเป็นระยะ หากประเมนิ ณ ขณะนี้ เบือ้งตน้ฝ่ายบรหิารมองวา่มโีอกาสไดรั้บผลกระทบผลติไมถ่งึ 400,000 ตันในปีนี้ 
สว่นผูว้า่จา้งนัน้เป็นลกูคา้ในอตุสาหกรรมเหล็กทีม่โีรงงานเหล็กอยูห่ลายประเทศในทวปีเอเชยี 

 
5. จากการจ่ายคนืเงนิกูใ้นปี 2562 จ านวน 2,221.95 ลา้นบาท จะท าใหด้อกเบีย้จ่ายลดลงจากสัดส่วนที่

เงนิกูล้ดลงหรอืไม ่ประเมนิจาก 420 ลา้นบาท ลดลง 106 ลา้นบาท หรอืไม ่คาดการณ์จะมกีารกูเ้พิม่ในปี 2563 หรอืไม ่กู ้
จากการลงทนุโครงการใด  

นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงว่า การทีบ่รษัิทฯ มกีารคนืเงนิกูแ้ละมกีารออกหุน้กูใ้หมนั่น้ ดอกเบีย้สงูข ึน้จาก

หุน้กูรุ่้นเดมิทีเ่คยออก ถา้มองเฉพาะดอกเบีย้หุน้กูจ้ะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มภีาระตน้ทนุทางการเงนิทีส่งูข ึน้เมือ่เทยีบกับตน้ทนุ
หุน้กูรุ้่นกอ่น สาเหตเุป็นไปภาวะในประเทศไทยโดยรวม สว่นในปี 2563 บรษัิทฯ มโีครงการกลุม่นิฮอนมาสแึละโครงการ
อืน่ๆ ซึง่จากเดมิหากไม่มผีลกระทบจาก COVID-19 จะสามารถทยอย COD ไดภ้ายในปี 2563 จะท าใหบ้รษัิทฯ มคีวาม
จ าเป็นตอ้งกูเ้งนิเพือ่มาท าการก่อสรา้งและเขา้สู่ project finance ในระยะต่อไป ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ มกีารกูเ้งนิเพิม่เตมิได ้
ทัง้นี้ เวลาจะเลือ่นไปมากนอ้ยเพยีงใดตอ้งประเมนิจากผลกระทบของ COVID-19 อกีครัง้ เนื่องจากลา่สดุประเทศญีปุ่่ นได ้
ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อขอความร่วมมอืใหป้ระชาชนลดการเดนิทางซึง่ท าใหโ้ครงการของบรษัิทฯ ไดรั้บผลกระทบ
ชัว่คราวในแง่ของการเขา้สูพ่ืน้ทีก่อ่สรา้งหรอืการตดิตอ่ประสานงานทีจ่ าเป็น 

 
6. จากสารสนเทศที่ช ีแ้จงในการลงทุนโครงการที่ประออสเตรเลียว่าจะกู ้project finance 70% จ านวน 

3,439.46 ลา้นบาท และสว่นทนุ 30% จ านวน 1,474  ลา้นบาท จะเอาเงนิลงทนุจากไหน 

นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ จากการทีไ่ดข้ออนุมัตผิูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้บรษัิทฯ อยูใ่นระหวา่งเตรยีมตัวระดม
ทุนบรษัิทย่อยดา้ยวธิีการใดวธิีการหนึ่งตามที่ไดข้ออนุมัตไิวใ้นวาระที่ 9 ซึง่บรษัิทฯ ไดเ้ดนิตามแผนมาระยะหนึ่งแลว้ 
บรษัิทฯ คาดหวังวา่จะประสบความส าเร็จในการเพิม่ทนุและน าเงนิเพิม่ทนุดงักลา่วเขา้มาขยายธุรกจิเพือ่ใหเ้ดนิหนา้เป็นไป
ตามแผนธุรกจิของบรษัิทฯ  

 
7. จากการวเิคราะหต์น้ทนุทางธุรกจิเหล็กและธุรกจิไฟฟ้า คา่เสือ่มราคาอยูใ่นตน้ทนุขายหรือบรกิาร เพราะ

จากค าอธบิายและวเิคราะหฝ่์ายจัดการส ิน้ปี 2562 แจง้วา่ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารกลุม่เหล็กชีแ้จงว่า 114.18 ลา้นบาท มี
คา่เสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ไดผ้ลติ 36.97 ลา้นบาท ทัง้นี้ จากการดูงบการเงนิพบว่าค่าเสือ่มราคาทัง้หมด 305.36 
ลา้นบาท เป็นของธุรกจิไฟฟ้า 250.08 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืเป็นธุรกจิเหล็กและขนสง่ จากการดตูน้ทนุขายธุรกจิเหล็กอยู่
ที ่581.53 ลา้นบาท คา่เสือ่มราคาอยูใ่นนี้หรอืคา่บรหิาร และตน้ทนุขายธุรกจิไฟฟ้า 495.47 ลา้นบาท คา่เสือ่มราคาน่าจะ
อยูใ่นนี้หรอืไม ่ 

นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ เนื่องจากธุรกจิเหล็กมกีารหยดุผลติในชว่งระยะเวลาหนึง่ ตามมาตรฐานการ
บัญชใีหโ้ยกคา่เสือ่มราคามาอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (admin expenses) ส าหรับธุรกจิพลังงานมคี่าเสือ่มราคาตาม
ระยะเวลาและจ านวนเมกะวัตตท์ีไ่ด ้COD เพิม่ข ึน้  

8. ชีแ้จงไดห้รือไม่ว่าค่าบรหิารธุรกจิเหล็กและธุรกจิไฟฟ้า (ธุรกจิเหล็ก 114.18 ลา้นบาท, ธุรกจิไฟฟ้า 
106.95 ลา้นบาท) มคี่าใชจ้า่ยอะไรบา้ง เชน่ เงนิเดอืนพนักงาน, คา่ทีป่รกึษา, คา่วชิาชพี, ค่าชดเชยพนักงาน, คา่ใชจ้า่ย
ต่างๆ เป็นตน้ เงินจ่ายที่ปรึกษาโครงการไฟฟ้าที่ออสเตรเลยี 10 ลา้นบาท ลงในค่าบรหิารหรือไม่  ค่าใชจ้่ายบรหิาร
สามารถลดลงไดห้รอืไม ่และการเพิม่ทนุของบรษัิทยอ่ยจะสามารถท าไดใ้นไตรมาสไหน 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 

นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ คา่บรหิารธุรกจิเหล็กมคี่าใชจ้า่ยตามรายการขา้งตน้ เชน่ เงนิเดอืนพนักงาน 
คา่วชิาชพี เนื่องจากมกีารปรับเปลีย่นรูปแบบธุรกจิมกีารปรับโครงสรา้งพนักงานจงึครอบคลุมถงึการชดเชยพนักงานดว้ย 
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ  ส าหรับธุรกจิไฟฟ้า คา่ทีป่รกึษาโครงการโรงไฟฟ้า 10 ลา้นบาท ตัดเป็นค่าใชจ้่ายเนื่องจากโครงการ
อยูร่ะหวา่งศกึษาซึง่ยังไมส่ามารถบันทกึรายการเป็นตน้ทนุโครงการได ้โดยคา่ใชจ้า่ย 10 ลา้นบาท เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับ
วา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่เขา้ตรวจสอบสถานะโครงการ  

 
ฝ่ายบัญช ีชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของธุรกจิเหล็กทีสู่งข ึน้ เป็น และเมือ่ไดน้ าค่าใชจ้่าย

พเิศษเหลา่นี้ออก จะเห็นวา่คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจะมยีอดทีใ่กลเ้คยีงกับปีทีผ่่านมา และจากขอ้มลูทีฝ่่ายบรหิารน าเสนอ
ใหผู้ถ้ือหุน้ถงึค่าใชจ้่ายบรหิารทีเ่พิม่ข ึน้และไมก่่อใหเ้กดิรายไดใ้นปีปัจจบัุนรวม 165 ลา้นบาทนั้น เกดิจากค่าเสือ่มราคา
ของโรงงานที่หยุดการผลติและไดน้ ามาบันทกึในค่าใชจ้่ายในการบรหิารรวม 36 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง
โครงสรา้งพนักงาน 20 ลา้นบาท ซึง่แสดงอยู่ในค่าใชจ้่ายบรหิาร และบรษัิทยังมดีอกเบีย้จา่ยทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายไดอ้กี
จ านวน 108 ลา้นบาท กล่าวคอืบรษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิเพื่อน ามาใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน และ ท าการผลติสนิคา้ แต่
เนื่องจากตอ้งหยดุโรงงานเพือ่เตรยีมพื้นทีส่ าหรับบรกิาร OEM เป็นระยะเวลากวา่ 10 เดอืน จงึท าใหเ้กดิดอกเบีย้จา่ยทีไ่ม่
มรีายรับจากการผลติคดิเป็น 108 ลา้นบาท ซึง่แสดงรวมอยูใ่นตน้ทนุทางการเงนิ 

 
นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิกล่าวเสรมิวา่ ในภาวะปกตบิรษัิทฯ มภีาระหนี้สนิเงนิกูห้มุนเวยีนและมดีอกเบีย้ โดย

ดอกเบีย้จะถูกชดเชยเป็นส่วนของตน้ทุนในการด าเนนิการ เมือ่บรษัิทฯ หยดุด าเนินการผลติ ค่าเสือ่มราคาตามมาตรฐาน
บัญชตีอ้งเสยีไป แตใ่นรูปกระแสเงนิสดไมไ่ดเ้สยีไป สว่นดอกเบีย้เนื่องจากยังมภีาระเงนิกูยั้งตอ้งเสยีดอกเบีย้ ขณะทีไ่ม่มี
รายได ้จงึท าใหด้เูหมอืนวา่คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้สงู  

 
ตามงบการเงนิ EBITDA และกระแสเงนิสดค่อนขา้งด ีแต่ถูกหักลบดว้ยตน้ทุนดอกเบีย้ที่ค่อนขา้งสูง จะ

แกไ้ขปัญหาอยา่งไรใหผ้ลประกอบการมคีวามแข็งแกร่งแบบย่ังยนืตอ้งมกีารเพิม่ทนุของบรษัิทยอ่ยเขา้มา ซึง่จะชว่ย 2 
สว่น คอื 1.ลดภาระดอกเบีย้ และ 2.มเีงนิลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง โจทยห์ลักของบรษัิทฯ คอื ตอ้งไปดตูน้ทนุทางการเงนิ  

ส าหรับการเพิม่ทนุของบรษัิทยอ่ยอยูใ่นระหวา่งด าเนนิการมาระยะหนึง่แลว้ โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของ
บรษัิท  

 
ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะวา่ปีหนา้ใหม้กีารชีแ้จงเพิม่เตมิวา่คา่ใชจ้า่ยการในการบรหิารมอีะไรบา้ง  
  
9.  จากผลขาดทุนสุทธขิองธุรกจิเหล็ก 3 ปีขาดทุนสะสมเพิม่ 500 ลา้นบาท ท าใหบ้รษัิทฯ ตอ้งออกหุน้กู ้

ใหม่ในปี 2562 จ านวน 1,140 ลา้นบาท จากเดมิไม่มีเงนิกูม้ากขนาดนี้ โดยเงินทุนใน Chow Energy ในงบการเงิน 
447.28 ลา้นบาท นอกจากแผนเปลีย่นการรับจา้งผลติ OEM เพือ่ลดการผันผวนของราคาเหล็ก จะมแีผนอืน่หรอืไม ่  

 นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ ด าเนนิการคูข่นานไป ในธุรกจิเหล็กเมือ่เปลีย่นรูปแบบธุรกจิมาเป็น
แบบ OEM ความเสีย่งทางดา้นราคาทีผั่นผวนจะไมม่ผีลกระทบกับบรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการรับจา้งเขา้มาสม า่เสมอ สง่ผล
ใหบ้รษัิทฯ มรีายไดท้ีค่่อนขา้งม่ันคงและประมาณการณ์ได ้ผลกระทบจากราคาขึน้ลงของเหล็กก็จะไมเ่กดิข ึน้ นอกจาก 
บรษัิทฯ มกีารซือ้สนิคา้เขา้มาเพือ่ท าการ trading อาจจะยังมคีวามเสีย่งซึง่เป็นไปโดยลักษณะของธุรกจิ  

 
 ส าหรับแผนอืน่ คอื หากบรษัิทยอ่ยสามารถเพิม่ทุนได ้การลดการพึง่พงิบรษัิทฯ อาจท าใหต้น้ทุนดอกเบีย้

ลดลงซึง่ในภาพรวมจะดีข ึน้ และนอกจากรายไดจ้าก OEM แลว้ มกีารท า trading ดว้ยจะท าใหย้อดขายของบรษัิทฯ 
เพิม่ข ึน้ได ้สว่นตน้ทนุในการบรหิารจากการทีบ่รษัิทฯ มกีารปรับปรุงเพื่อรองรับ OEM ชว่งปีทีผ่่านมาจะท าใหค้า่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารของปีนี้เมือ่เทยีบกับปีทีผ่่านมาก็ตอ้งลดลง 

 
 ณ สิน้สุดไตรมาสเงนิกูอ้าจจะมกีารคนืครบถว้น แต่ในระหวา่งวด เนื่องจาก Chow Energy อยู่ระหวา่งการ

เพิม่ทนุ ซึง่มคีวามเป็นไดท้ีจ่ะยังตอ้งมกีารกูย้มืระหวา่งกัน   
 
ส าหรับขาดทุนสะสม 500 ลา้นบาท ถา้ในภาวะปกตน่ิาจะเห็นผลประกอบการคอ่ยๆ ดขี ึน้ ในขณะเดยีวกัน

บรษัิทมีก าไรสะสมอยู่ที่กลุ่มบริษัทย่อยในระดับหนึ่ง ซึง่เมือ่มีความพรอ้มสามารถปันผลกลับมาที่บรษัิทฯ เพื่อลด
ผลกระทบจากการขาดทุนสะสมได ้ส าหรับหุน้กูช้ดุใหม่ 1,140 ลา้นบาท ดอกเบีย้อยูป่ระมาณ 6.75% เป็นไปตามภาวะ
ตลาด ทัง้นี้ จากประวัตกิารกูย้มืเงนิจากธนาคารของบรษัิททีเ่คยเสยีดอกเบีย้ไมถ่งึ 3% อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ มขีอ้จ ากัดใน
แง่การด ารงอัตราสว่นหนี้สนิ D/E ratio ในกรณีทีกู่ย้มืเงนิทนุหมนุเวยีน (working capital) ถงึแม ้D/E บรษัิทฯ คอ่นขา้ง

สงูแตก่ับธุรกจิไฟฟ้าทีม่รีายไดค้อ่นขา้งม่ันคง และธนาคารหรอืเจา้หนี้ไดป้ลอ่ยกูส้นิเชือ่โครงการไฟฟ้าอยา่งตอ่เนื่อง ทุก
โครงการโรงไฟฟ้าทีม่กีารลงทุนหรอืพัฒนาไดรั้บเงนิกูท้ัง้หมด วธิปีรับลดดอกเบีย้จา่ยทีก่ าลังด าเนินการอยู่ คอื การเพิม่
ทนุใน Chow Energy ใหส้ าเร็จ  

 
10. จากวเิคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่ นที่มอีัตราผลตอบแทน

ภายใน IRR ไมส่งูนัก ส าหรับโครงการลงทนุทีป่ระเทศออสเตรเลยี มผีลตอบแทน IRR เทา่ไหร่    

 นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงว่า อัตราผลตอบแทน IRR โครงการลงทุนในประเทศญี่ปุ่ นอยู่ในเกณฑ์ที่
ค่อนขา้งสูงเมือ่เทยีบกับการลงทุนในโคงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน แต่บรษัิทฯ จะมตีน้ทุนทางการเงนิที่ค่อนขา้งสูงจงึ
สง่ผลใหอ้ัตราตอบแทน IRR ต า่กวา่ความเป็นจรงิ สว่นโครงการลงทุนในประเทศออสเตรเลยีมอีัตรา IRR อยูใ่นกรอบที่
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เลขสองหลักตน้ๆ โดยปัจจบัุนโครงการที ่COD ไปแลว้สว่นใหญ่อัตรารับซือ้ไฟอยูท่ี ่40เยน กับ 36เยน ดังนัน้ ส ิง่ทีบ่รษัิท
ฯ ค านึงถงึความจ าเป็นเร่งดว่น คอื การเพิม่ทนุเพื่อลดตน้ทนุดอกเบีย้ การตอ่รองตน้ทนุทางการเงนิจะท าใหม้อี านาจการ
ตอ่รองทีด่ขี ึน้ ส าหรับการลงทนุจะคุม้หรอืไมนั่น้ ใหผู้ถ้อืหุน้นึกภาพเมือ่กอ่น โรงไฟฟ้าในประเทศไทยลงทนุกอ่สรา้งเมกะ
วัตตล์ะประมาณ 150-160 ลา้นบาท ปัจจุบันเมกะวัตตล์ะประมาณ 20 ลา้นบาทตน้ๆ ฉะนั้น ค่าก่อสรา้งโดยรวมทั่วโลก
ลดลงซึง่สอดคลอ้งกับเหตผุลทีรั่ฐบาลลดอตัรารับซือ้ไฟฟ้าเพราะตน้ทนุจรงิลดลง โดยวัตถุดบิทีเ่ป็นอปุกรณ์หลักประมาณ 
60% ลดลง ส าหรับประเทศญีปุ่่ นนัน้ เชน่ ค่าแรง ค่าก่อสรา้ง ลดลง สาเหตจุากชว่งแรกประเทศญีปุ่่ นมผีูรั้บเหมาจ านวน
รายทีค่่อนขา้งจ ากัด เมือ่จ านวนโครงการเพิม่มากขึน้ ผูรั้บเหมากอ่สรา้งก็เพิม่จ านวนขึน้ท าใหเ้กดิการแข่งขันตามภาวะ
เศรษฐกจิ ผูรั้บเหมาก่อสรา้งรายใดอยากไดง้านก็ตอ้งมกีารแข่งขันในดา้นราคากัน ขณะเดยีวกันอัตรารับซือ้ไฟฟ้าจาก
หน่วยงานภาครัฐมกีารปรับอัตราลง ดังนัน้ ผูรั้บเหมากอ่สรา้งก็ตอ้งก าหนดราคาในระดับทีแ่ขง่ขัน ไดซ้ ึง่เป็นกลไกตลาด  

 
ที่ด ินส่วนใหญ่บริษัทซื้อ หรือ เช่า : หากบริษัทฯ เลือกไดจ้ะเลือกเช่าที่ด ินมากกว่าซื้อที่ด ิน ส าหรับ 

โครงการ Hamada และโครงการ Iwaki เป็นที่ดนิซื้อสนามกอล์ฟ โดยรวมจงึท าใหต้น้ทุนสูง  อย่างไรก็ดี ข ึน้อยู่กับ
เงือ่นไขโครงการโดยรวมมากกวา่ ตัวอยา่ง หากซือ้ทีด่นิแปลงหนึง่ไดร้าคาถูกมากตอ้งมเีหตผุลวา่เหตใุดทีด่นิจงึถูกมาก 
เชน่ อาจจะมคี่าใชจ้่ายในการเดนิสายส่ง โดยรวมแลว้แทนทีบ่รษัิทจะไดป้ระโยชน์จากทีด่นิถูก กลับมตีน้ทนุโครงการใน
สว่นอืน่ทีส่งูท าใหไ้มไ่ดป้ระโยชน์ แตบ่างโครงการทีม่ทีีด่นิแพงมาก แต่ระยะเวลากอ่กอ่สรา้งและการเดนิสายส่งสัน้มาก
สง่ผลใหต้น้ทนุโครงการโดยรวมไมไ่ดแ้พงจากคา่ทีด่นิ ลักษณะของธุรกจิทีป่ระเทศญีปุ่่ นตอ้งค านงึแตล่ะโครงการ  

 
จากอัตราซือ้ขายไฟฟ้าทีล่ดลงจาก 40เยน เหลอื 28เยน คา่กอ่สรา้งจะลดลงหรอืไม ่: หากเป็นผูล้งทนุราย

ใหมไ่ม่เขา้ใจตลาดอาจมขีอ้กังวัลหลายดา้น แตบ่รษัิทฯ อยู่ในประเทศญี่ปุ่ นมากกวา่ 6 ปี บรษัิทฯ จงึรูว้า่ชอ่งทางใดทียั่ง
สามารถใหโ้ครงการไดผ้ลตอบแทนทีส่มเหตสุมผล  

 
11. เงนิค ้าประกันการจ าหน่ายไฟฟ้าทีป่ระเทศญีปุ่่ นจากงบการเงนิปี 2562 ทีส่ามารถลดเงนิฝากค ้าประกัน

จากธนาคารและไปจา่ยคา่เงนิกูบ้างสว่นไดห้รอืไม,่ ปัจจุบันคงเหลอืเงนิฝากค ้าประกันประมาณกีบ่าท, 1,000 ลา้นบาท 
เป็นเงนิค ้าประกันโครงการทียั่งไมไ่ดจ้ าหน่ายไฟฟ้าใชห่รอืไม ่เหตใุดจงึมจี าสวนสงูมาก เป็นภาระดอกเบีย้หรอืไม ่  

 นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ เงนิค ้าประกันสามารถแยกเป็น 2 ส่วน คอื 1.เงนิค ้าประกันเพื่อวางไวเ้ป็น
หลักประกันกับธนาคาร และ 2.เป็นเงนิที ่generate ไฟฟ้า ซึง่ธนาคารยังไม่อนุญาตใหเ้บกิถอน โดยจะอนุญาตใหเ้บกิ
ถอนในแตล่ะครัง้ไดนั้น้ ตอ้งมกีารจัดท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขธนาคาร  

 สว่นทีส่ามารถลดเงนิฝากค ้าประกันไดห้รอืไมนั่น้ หากบรษัิทฯ ไดรั้บทนุจากการเพิม่ทุน ตัวอยา่งเชน่ หากมี

การเปิด LC ไปเมอืงนอกเพือ่ใหใ้ชเ้งนิทีญ่ีปุ่่ นได ้โดยไมต่อ้งเสยีอัตราแลกเปลีย่นก็ตอ้งน าเงนิฝากค ้าประกัน แตห่ากมทีนุ
ทีส่ามารถไปญีปุ่่ นไดเ้ลยก็ไมต่อ้งใชเ้งนิฝากค ้าประกัน ถงึแมบ้รษัิทฯ จะเดนิหนา้ธุรกจิในหลายมติพิรอ้มกัน แตบ่รษัิทฯ ก็
ใหค้วามส าคัญกับการเพิม่ความแข็งแกร่งกับงบการเงนิเป็นปัจจัยแรก  

 
12. โครงการลงทนุทีป่ระเทศออสเตรเลยีตอ้งมกีารค านวณผลตอบแทน IRR หรอืไม ่ 

 นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงว่า รูปแบบการท าธุรกจิทีป่ระเทศออสเตรเลยีกับประเทศญี่ปุ่ นไม่เหมอืนกัน 
โดยประเทศญี่ปุ่ นเป็นการเซ็นสัญญาลักษณะราคาคงที ่100% ตามระยะเวลาทีก่ าหนด แตป่ระเทศออสเตรเลยีสามารถ
ตอ่รองเงือ่นไขของการซือ้ไฟได ้ซึง่ละโครงการจะอยู่ทีก่ารต่อรองทีไ่ม่เหมอืนกัน โดยภาพรวมผลตอบแทนทีค่าดหวัง
จากการลงทุนในประเทศออสเตรเลียอยู่ในช่วง 10% ตน้ๆ ส าหรับในประเทศญี่ปุ่ น project IRR อยู่ที่ประมาณ 6% 
(อัตรา IRR เป็นอัตรากอ่นดอกเบีย้เงนิกู)้  

 
13. จากฝ่ายบรหิารไดม้กีารชีแ้จงในการประชมุผูถ้อืหุน้ปีทีผ่่านมา เรือ่ง Financial Bridge ท าใหบ้รษัิทมี

ดอกเบีย้จ่ายสงูปีละ 400 ลา้นบาท จากการวเิคราะหส์่วนตัวพบว่า เงนิคงเหลอืจากธุรกจิไฟฟ้า (ไม่รวมก าไรจากการขาย
ไฟฟ้าและอัตราดอกเบีย้) รายไดจ้ากการจ าน่ายไฟฟ้า (753.29) – ตน้ทนุขายไฟฟ้า (495.47) – คา่บรกิาร (106.95)  = 
150.87 ลา้นบาท หากคดิดอกเบีย้ทีส่งูถงึ 288.83 ลา้นบาท ท าใหง้บการเงนิขาดทนุ 137.96 ลา้นบาท (ไมร่วมก าไรจาก
การขายโรงไฟฟ้า และก าไรอัตราแลกเปลีย่นหรอืคดิก าไรจากธุรกจิปกต)ิ  

 นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ เพือ่ความถูกตอ้งของตัวเลขขอใหผู้ถ้อืหุน้ดทูีง่บกระแสเงนิสดจะชดัเจนกวา่  
 
14. บรษัิทฯ มวีธิกีารอยา่งไรในการปัญหาดังกลา่วขา้งตน้ และขอเสนอแนะวธิกีารดังตอ่ไปนี้  

- ลดค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร โดยเอาคา่ใชจ้่ายในการลงทนุโครงการไฟฟ้าในอนาคตไม่วา่จะเป็นคา่ที่
ปรกึษา คา่วชิาชพี ดอกเบีย้ และอืน่ๆ ลงในตน้ทุนโครงการแทนลงในคา่บรหิาร และคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ ซ ึง่จะวเิคราะหไ์ด ้
ง่ายและไมท่ าใหค้า่บรหิารสงูผดิปกต ิ

  นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงว่า ปัจจุบันบรษัิทไดบั้นทกึค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการพัฒนา
โครงการไฟฟ้า เป็นตน้ทุนโครงการไฟฟ้า ส าหรับคา่ทีป่รกึษาทีเ่กดิข ึน้กอ่นขัน้ตอนการพัฒนาโครงการ บรษัิทจะบันทกึ
เป็นคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบัญช ี

- เร่งลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนใหเ้ร็วข ึน้ เพือ่ประหยัดดอกเบีย้จา่ย หาวธิลีดคา่ใชจ้า่ย
ทีไ่มจ่ าเป็น ไมว่า่จะเป็นภาระเงนิค ้าประกัน และยกเลกิโครงการทีท่ าก าไรไดน้อ้ย โดยไมต่อ้งเสยีดาย 

  นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ ไม่ไดน้ิง่นอนใจในการทีจ่ะเร่งลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ ให ้
เร็วที่สุด การประหยัดดอกเบีย้จ่ายมหีลายๆ องค์ประกอบ คือ ท าใหฐ้านะการเงิน (Balance sheet) แข็งแรงขึน้เพื่อ
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 

กลับไปเจรจากับธนาคารว่าความเสีย่งลดลง ตน้ทุนภาระดอกเบี้ยลดลง เมือ่ทุนเขา้มาส่งผลใหส้่วนของทุนเพิ่มข ึน้ 
ดอกเบีย้จา่ยทีเ่ป็น Bridge financing ลดลง ซึง่เป็นส ิง่ทีบ่รษัิทฯ ตระหนักและก าลังด าเนนิการอยู ่สว่นการลดคา่ใชจ้า่ยที่
ไม่จ าเป็น ปัจจุบัน บรษัิทฯ พยายามด าเนินการเฉพาะทีจ่ าเป็นจรงิๆ บรษัิทฯ มบีุคลลากรทัง้กลุ่มทีไ่ม่รวมแรงงานผลติ
ประมาณ 60 คน ดูแลสนิทรัพยข์นาด 10,000 ลา้นบาท ที ่operate แลว้ มสีนิทรัพยท์ีอ่ยู่ระหวา่งการพัฒนาหลายหมืน่
ลา้นบาท บรษัิทฯ ด าเนินธุรกจิมาถงึจุดนี้ไดเ้พราะก าลังคนทีม่คีวามเขม้แข็ง บรษัิทฯ มคีวามตระหนักแต่ไมส่ามารถลด
ก าลังคนได ้แตพ่ยายามหาจดุพอดเีพือ่ไมใ่หธุ้รกจิไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะเรือ่งการสญูเสยีบคุลากรทีม่ฝีีมอื 

เงนิค ้าประกัน และยกเลกิโครงการทีท่ าก าไรไดน้อ้ย : โครงการทีล่งทุนในประเทศญี่ปุ่ นมผีลก าไรทุก
โครงการ อาจจะมผีลก าไรนอ้ยเป็นบางไตรมาสซึง่เป็นไปตามฤดกูาลทีม่กีารเปลีย่นแปลงในประเทศญีปุ่่ น 

  
- ลดภาระดอกเบี้ยดว้ยการหาดอกเบี้ยต ่า เพิ่มทุน หรือรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยที่สูง หรือเจรจาขอลด

ดอกเบีย้  
นายอนาวลิ จริธรรมศริิ ชีแ้จงว่า ประเด็นเหล่านี้ผูกกับประเด็นเพิ่มทุน หากฐานะการเงนิแข็งแรงก็

สามารถกลับไปตอ่รองกับธนาคาร 
 
- ปรับธุรกจิเหล็กใหเ้ล็ก ตน้ทนุพนักงานต ่า ปรับลดคา่ใชจ้า่ยพนักงานทีไ่มจ่ าเป็น คา่ใชจ้า่ยส านักงาน

ทีไ่มจ่ าเป็น ปรับลดเงนิตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงว่า บรษัิทฯ ไม่เคยมีการจ่ายโบนัสกรรมการ ส่วนค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่ไม่

จ าเป็นบรษัิทฯ ก็ใหค้วามส าคัญ  
- พยามยามน าก าไรของธุรกจิไปลดภาระเงนิกู ้โดยเฉพาะดอกเบีย้สงู ถา้ไมต่อ้งการเพิม่ทนุหรอืหาการ

เพิม่แบบ PP โดยพยายามใหไ้ดร้าคาดทีีส่ดุ ไมใ่ชข่าย PP ถูกเพือ่เอือ้ผลประโยชน์บางกลุม่ ซึง่คดิวา่ชา้ไป ซึง่ไดเ้ตอืนไว ้
แลว้ทีก่ารประชมุครัง้ทีแ่ลว้   

นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงว่า บรษัิทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคัญมากๆ จากเดมิเมือ่สองปีก่อน
บรษัิทฯ ขออนุมัตกิารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (general mandate) ไว ้ผูถ้ือหุน้บางทา่นมขีอ้สงสัยวา่จะด าเนนิการ
เมือ่ไหร บรษัิทฯ ค านงึถงึผลประโยชน์สูงสดุของบรษัิท บรษัิทฯ มกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุ ิประวัตดิงีาม ซึง่แต่
ละทา่นสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระ คอยก ากับบรษัิทฯ ใหป้ฎบัิตติามกฎระเบยีบ เพือ่ใหม่ั้นใจวา่การอนุมัตริายการ
ส าคัญมกีารค านงึถงึผลประโยชน์และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ โดยไมเ่อือ้ประโยชน์แก่กลุม่ใด อกีทัง้ บรษัิทฯ อยูภ่ายใตก้าร
ก ากับดแูลของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ เพือ่ใหป้ฏบัิตติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง                                                                                                                                                         

 
- ตอ้งตัดขายโครงการโรงไฟฟ้า หรอืขายทิง้ใบอนุญาตทีก่ าไรนอ้ย เพือ่น ามาเป็นเงนิหมนุเวยีนในการ

ลงทุนหรือลดภาระดอกเบีย้จา่ย อย่าขายโครงการทีด่ทีีม่คีา่ FIT 40เยน เด็ดขาด เพราะในระยะยาวจะเป็นกระแสเงนิสด
ใหก้ับบรษัิทฯ   

นายอนาวลิ จริธรรมศริิ ชีแ้จงว่า โครงการฯ มีผลก าไรเป็นที่น่าพอใจทุกโครงการ ดังนั้น การขาย
โครงการเป็นกลยทุธข์องบรษัิทฯ เพือ่น าเงนิทนุกลับมาลงทนุใหมใ่นโครงการทีม่ผีลตอบแทนสงูขึน้  

 
- ลดการลงทนุโครงการทีม่ ีIRR ต า่ โดยคดิเฉพาะ IRR สงูทีส่ว่นทนุไมไ่ด ้(ลงทนุนอ้ย กูเ้ยอะ) เพราะ

มคีวามเสีย่งเรือ่งอัตราดอกเบีย้ และเพิม่ภาระเงนิกูท้ ีเ่พิม่สงูข ึน้โดยไมจ่ าเป็น   
นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ การลงทนุในประเทศญีปุ่่ น มคีวามน่าดงึดดูเรือ่งตน้ทนุทางการเงนิทีต่ า่ 

การทีบ่รษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการในประเทศไทยเขา้ไปลงทนุนอกประเทศได ้ควรสรา้งผลตอบแทนทีส่งู ดังนั้น หากไม่กู ้
เงนิเลยผลตอบแทนจะอยูท่ีป่ระมาณ 6% แตต่อ้งแบกรับอัตราแลกเปลีย่น ฝ่ายบรหิารไดม้กีารหารอืกันแลว้เห็นวา่ไมคุ่ม้ 
หรอื น่าจะม ีproduct อืน่ทีท่ าลงทนุมากกวา่ แต่เหตุผลทีบ่รษัิทฯ ยังคงลงทนุประเทศญี่ปุ่ น เนื่องจากสถานการณ์ตลาด 
ตน้ทุนทางการเงนิ เอือ้ใหบ้รษัิทฯ กูเ้งนิในอัตราดอกเบีย้ทีต่ า่ ระยะเวลาทีย่าว สง่ผลใหโ้ดยรวมของอัตราผลตอบแทนผู ้
ถอืหุน้ (Return of Equity) อยู่ในระดับทีส่มเหตุสมผล อกีทัง้ ยังมตีลาดรองเพื่อรองรับการขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทุนฯ 
โดยเฉพาะกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศญี่ปุ่ นทีใ่หร้าคาและสภาพคล่องทีค่่อนขา้งสูง บรษัิทฯ จงึประเมนิว่า
ตลาดทีป่ระเทศญีปุ่่ น ยังคงเป็นตลาดทีน่่าสนใจ  

 
- ลด D/E ratio โดยวางแผนธุรกจิและมีแผนการลงทุนในอนาคตอย่างรัดกุม เร่งลดค่าใชจ้่าย 

พยายามใหม้กี าไร และลดการลดลงของสว่นผูถ้อืหุน้ (หากเพิม่ข ึน้ไดจ้ะดมีาก)   
นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ สอดคลอ้งกับส ิง่ทีบ่รษัิทฯ ตระหนักและด าเนนิการอยู ่ 

 

- ตลาดใหร้าคาหุน้ทีต่ า่กวา่ราคาธุรกจิ เพราะไมม่ั่นใจในสถานการณ์ของบรษัิทฯ ยิง่ท าใหผู้บ้รหิารตอ้ง
ค านึงและเร่งท าผลงานใหม้ากขึน้ ไม่ใชไ่มส่นใจ ตอ้งใหค้วามส าคัญเพราะถอืวา่เป็นเสยีงวจิารยห์นึง่ทีต่อ้งการใหธุ้รกจิ
ม่ันคงขึน้   

นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ ตระหนักและรับทราบขอ้เสนอแนะดังกลา่ว 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. 

ไมม่ผีูถ้ือหุน้เสนอเรื่องอืน่ใดหรอืสอบถามเพิม่เตมิ  ประธานฯ จงึกล่าวปิดการประชมุ และขอบคุณผูถ้อืหุน้ 
ผูรั้บมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุ  

 
ปิดประชุม : เวลา 15.35 น.   
 

อนึง่ สรุปจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหม้าประชมุทัง้ส ิน้ 58 ราย นับจ านวน
หุน้ได  ้665,391,834 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 83.1710  ของจ านวนหุน้ที่ออกและเรียกช าระแลว้ โดยบรษัิทฯ ไดต้รวจนับ
คะแนนเสยีงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

  
  ลงชือ่............................................... ประธานในทีป่ระชมุ 
               (   ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์  ) 
                       ประธานกรรมการ 
 
 

 

                   ลงชือ่...............................................  
               (   นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิ ) 
                 ประธานกรรมการบรหิาร 
 

 

ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ ์

อนาวลิ จริธรรมศริ ิ


