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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ณ  หอ้ง VCV ชัน้ 2 บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  
เลขที่ 159 หมูท่ี่ 10 ถนนเทพำรกัษ์ ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 

วัน เวลา และสถานที ่

วนัพุธที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้ง VCV ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ำกดั เลขที่ 159 หมูท่ี่ 10 ถนนเทพำรกัษ์ ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 

องคป์ระชุม 

ณ เวลำ 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 4 รำย และโดยกำรมอบฉนัทะ จ ำนวน 35 รำย รวมทัง้สิน้ 39 รำย 
รวมเป็นจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 23,501,690,639 หุน้ จำกจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของบริษัท สตำรค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัท”) ที่ออกและเรียกช ำระแลว้ 23,812,809,911 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 98.69 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ของบริษัท จึงครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษัท นำยชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธำนในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลำ่ว
เปิดกำรประชมุ และมอบหมำยใหน้ำงสำวยพุำพรรณ พวงพั่วเพชร ท ำหนำ้ที่เป็นผูด้  ำเนินกำรประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นำยชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธำนกรรมกำร 
2.  ดร.ทรงภพ  พลจนัทร ์ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำยกศุล สงัขนนัท ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน 
4.  นำยชินวฒัน ์ อศัวโภคี  กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
5.  หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย  เพ็ญพฒัน ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่คอบแทน 
6.  นำยศรทัธำ  จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรฝ่ำยกำรเงิน และเลขำนกุำรบริษัท 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1.   นำยวนรชัต ์   ตัง้คำรวคณุ   กรรมกำร 
2.   นำยนิรุทธ    เจียกวธญัญ ู   กรรมกำร 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นำยประกรณ ์ เมฆจ ำเรญิ  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2.  นำยวิโรจน ์ พวงโลก ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร บรษัิท อดิสรสงขลำ จ ำกดั 
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ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นำยนนัทวฒัน ์ ส ำรวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทชู โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จำกดั 
2.  นำยศกัดำ นกบรรจง ผูส้อบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทชู โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จำกดั 
3.  นำยคม  วชิรวรำกำร ที่ปรกึษำกฎหมำย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พำรท์เนอรส์ จ ำกดั 
4.  นำงสำวสภุทัรำ คีรนิทรส์กนุำ ที่ปรกึษำกฎหมำย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พำรท์เนอรส์ จ ำกดั 
5.  นำงสำวณฐันชิ สทุเธนทร ์ ที่ปรกึษำกฎหมำย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พำรท์เนอรส์ จ ำกดั 
6.  นำงสำวหยำดอรุณ  ลกัษมีเศรษฐ สมำคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

เร่ิมการประชุม 

ผู้ด  ำเนินกำรประชุมกล่ำวตอ้นรับและขอบคุณผู้ถือหุน้และผู้เข้ำร่วมประชุมที่มำเขำ้ร่วมกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 และได้ชี ้แจงให้ทรำบถึงข้อมูลเบื ้องต้นของบริษัทว่ำ ขณะนี ้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
14,332,757,847.49 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 14,049,557,847.49 บำท เป็นหุน้สำมัญจดทะเบียนช ำระแลว้
จ ำนวน 23,812,809,911 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไว ้หุน้ละ  0.59 บำท โดยบุคคลที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมในกำรประชุมสำมัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 จะเป็นบคุคลผูท้ี่มีช่ือปรำกฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขำ้ประชมุสำมญัผู้
ถือหุน้ประจ ำปี 2563 ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) (Record Date) คือ วนัท่ี 3 เมษำยน 2563 

ก่อนด ำเนินกำรประชุม ผู้ด  ำเนินกำรประชุมได้ชี ้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรลงคะแนนเสียง และ  
กำรนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวำระกำรประชมุ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. กำรออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้ำหนำ้ที่ไดจ้ัดเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนกำร
ประชุม ซึ่งในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้แต่ละรำยหรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เทำ่กบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืที่ไดร้บัมอบฉนัทะมำ โดยใหห้นึง่หุน้เทำ่กบัหนึง่เสยีง ซึง่เป็นไปตำมขอ้บงัคบั
ของบรษัิท  

2. กรณีผูถื้อหุน้มำประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตำมแบบที่กฎหมำยก ำหนด ใหป้ฏิบตัิกำรลงคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรำยหรือผูร้บัมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือ 
ในบตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใสในกำรลงคะแนน 

 กำรลงคะแนนเสียงส ำหรบัทุกวำระ ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรำยหรือผูร้บัมอบฉันทะท ำเครื่องหมำย 
ในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่ำนัน้ในบตัรลงคะแนนของ 
แตล่ะวำระ โดยจะขอใหผู้ท้ี่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงยกมือขึน้ โดยเจำ้หนำ้ที่จะเก็บเฉพำะบตัร
ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่ำนัน้ ดงันัน้ ส ำหรบัผูท้ี่ไม่สง่บตัรลงคะแนนเสียง 
จะถือวำ่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย  
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 กำรนบัคะแนนเสยีง บรษัิทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงออกจำกจ ำนวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชุม ดงันัน้ สว่นที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย
ในวำระนัน้ ๆ  

 ส ำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ในแต่ละวำระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิน้กำรประชุม ทั้งนี  ้กำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมครัง้นี  ้ 
เป็นกำรลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่กำรลงคะแนนแบบลบั แต่มีกำรเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุทัง้หมด เพื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใสในกำรนบัคะแนน 

 กำรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวำ่กำรลงคะแนนดงักลำ่วเป็นโมฆะ (บตัรเสยี) 
1) บตัรลงคะแนนท่ีมีกำรท ำเครือ่งหมำยเกินกวำ่หนึง่ช่อง 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีกำรออกเสยีงโดยแสดงเจตนำขดักนั 
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีกำรขีดฆำ่และไมม่ีลำยมือช่ือก ำกบั 
4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวำ่เสยีงที่มีอยู่ 
5) บตัรลงคะแนนท่ีมีกำรลงคะแนนซ ำ้ในวำระท่ีลงมติไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
หำกผูถื้อหุน้ตอ้งกำรแกไ้ขกำรออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆำ่ของเดิมและลงช่ือก ำกบัทกุครัง้ 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท ำหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้ื่นเขำ้รว่มประชมุ หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมกำร
หรอืกรรมกำรอิสระออกเสยีง และก ำหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้
หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษัิทจะลงคะแนนเสยีงตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ  

กรณีผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝำกและดูแลหุ้น สำมำรถแยก
ลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงครำวเดียวกันในแต่ละวำระ โดยแยก เสียงที่จะท ำกำร
ลงคะแนนเทำ่กบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภำยใตข้อ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก ำหนดว่ำ “ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในที่
ประชุมมีเสียงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด” ดงันัน้ ในกำรพิจำรณำคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้
ว่ำเห็นดว้ยในวำระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 หรือไม่ จะนับเฉพำะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเทำ่นัน้ โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีกำรออกเสยีงลงคะแนน “ไมเ่ห็นดว้ย” จะถือวำ่
ผูถื้อหุน้ไมอ่นมุตัิในวำระนัน้ ๆ สว่นผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสยีง” จะไมน่ ำมำเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน  

ส ำหรบัวำระที่ 5 พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ขอใหผู้ถื้อหุน้
ลงมติเป็นรำยบคุคล 

วำระท่ี 6 พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย ประจ ำปี 2563 ให้
ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วำระที่ 8 กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 2,186,352,891.99 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
14,332,757,847.49 บำท เป็น 12,146,404,955.50 บำท และจำกทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 
14,049,557,847.49 บำท เป็นจ ำนวน 11,906,404,955.50 บำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้อง
หุน้ จำกเดิมมูลค่ำหุน้ละ 0.59 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท เพื่อชดเชยส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุน้และผล
ขำดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจ ำนวนหุ้นคงเดิมเท่ำกับ 23,812,809,911 หุ้น และวำระที่ 9 กำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันัน้ ในกำรพิจำรณำคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ  3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ว่ำเห็นดว้ยในวำระนัน้ ๆ 
หรอืไม ่จะนบัเฉพำะคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทำ่นัน้ 
โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีกำรออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” จะถือว่ำผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิในวำระนัน้ ๆ สว่นผู้
ถือหุน้ท่ี “งดออกเสยีง” และ “บตัรเสยี” จะน ำมำเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

5. ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุในวำระใด ผูถื้อหุน้สำมำรถท ำกำรลงคะแนน
เสียงลว่งหนำ้ในวำระที่ยงัไม่มีกำรลงมติได ้และสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนำ้ใหก้บัเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทก่อน
ออกจำกหอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ในแตล่ะวำระอำจไมเ่ทำ่กนั เนื่องจำกกำรทยอยเขำ้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ทำ่นท่ีมำลำ่ชำ้ไมท่นัในวำระใดจะไดร้บับตัรลงคะแนนเฉพำะวำระท่ีก ำลงัด ำเนินกำร
ประชุม และยังไม่ได้ด  ำเนินกำรประชุม ดังนั้น จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมในแต่ละวำระจึงอำจมีกำร
เปลีย่นแปลงและอำจไมเ่ทำ่กนั 

7. ในกำรนบัคะแนนในครัง้นี ้บรษัิทมีตวัแทนจำกที่ปรกึษำกฎหมำย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พำรท์เนอรส์ จ ำกดั คือ 
นำงสำวณฐันิช สทุเธนทร ์เป็นพยำนในกำรนบัคะแนน  

8. ก่อนลงมติในแตล่ะวำระ ประธำนฯ จะเปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวำระ
นัน้ ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ตอ้งกำรซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
แจง้ช่ือและนำมสกลุใหท้ี่ประชมุทรำบก่อนซกัถำมหรอืแสดงควำมคิดเห็นดว้ยทกุครัง้ 

ส ำหรบัค ำถำมหรือควำมเห็นที่นอกเหนือจำกวำระที่ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ขอใหไ้ปสอบถำม หรือใหค้วำมเห็น
ในวำระอื่น ๆ ในช่วงทำ้ยของกำรประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ใหค้วำมเห็น หรือสอบถำมอย่ำงกระชับ และ
งดเวน้กำรซกัถำม หรือแสดงควำมเห็นในประเด็นที่ซ  ำ้กนั เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย 
และเพื่อเป็นกำรบรหิำรกำรประชมุใหอ้ยูใ่นเวลำที่ก ำหนด 

หลังจำกจบกำรชีแ้จง ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ 
กำรประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 

ประธำนฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ บรษัิทไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึง่ประชมุ
เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 23 มีนำคม 2563 และไดส้่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทำ่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563  
ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่ 23 มีนำคม 2563 ไดม้ีกำรบันทึกประเด็นซักถำมและขอ้คิดเห็นที่ส  ำคัญไวใ้น
รำยงำนไดอ้ย่ำงถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุม
ดงักลำ่ว  

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชมุแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมค ำถำมที่เก่ียวกบัวำระนี ้ปรำกฏ
วำ่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทำ่นใดตอ้งกำรสอบถำมหรอืแสดงควำมคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 23 มีนำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ ำนวน (เสยีง) รอ้ยละของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,501,690,669 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 23,501,690,669 100.00 

 

หมายเหตุ  1. มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ซึ่งมำประชุมและ ออกเสียง
ลงคะแนน 

 2. ในวำระนีมี้ผูถื้อหุน้มำลงทะเบียนเพิ่มจำกตอนเริ่มประชุมจ ำนวน 1 รำย จ ำนวนหุน้ 30 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขำ้
ประชมุในวำระนีท้ัง้สิน้จ  ำนวน 40 รำย รวมจ ำนวนหุน้ได ้23,501,690,669 หุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

ประธำนฯ ขอใหน้ำยประกรณ ์เมฆจ ำเรญิ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ชีแ้จงวำระนีต้อ่ที่ประชมุ นำยประกรณ์
ชีแ้จงสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ประจ ำปี 2562 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
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ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมียอดขำย (Sales) ประมำณ 10,175 ลำ้นบำท ตน้ทนุกำรขำย (Total Cost of 
Goods Sold) ประมำณ 8,658 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 85.1 ก ำไรขั้นต้น (Gross Profit) 
ประมำณ 1,517 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ  14.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (Total Selling and 
Administrative Expenses) โดยประมำณ 702.337 ลำ้นบำท EBITDA ประมำณ 999 ลำ้นบำท คิดเป็น
รอ้ยละ 9.8 ก ำไรสทุธิ (Net Profit) ประมำณ 466 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.6 ประธำนฯ ชีแ้จงต่อที่
ประชุมเพิ่มเติมวำ่ งบกำรเงินของบริษัทส ำหรบัปี 2563 ไตรมำสที่ 1 จะแสดงรำยกำรธุรกรรมกำรลงทนุใน
สำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม  

 

 

 

 

 

 

 
นอกจำกนี ้ประธำนฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงโครงสรำ้งของบริษัทก่อนกำรซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั 
(Reverse Takeover: RTO) ประกอบดว้ย บริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ำกดั ซึ่งลงทนุในบริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ำกัด  (“PDITL”) โดย PDITL ประกอบธุรกิจผลิตสำยไฟฟ้ำ (Wire and 
Cable) 
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ผลติภณัฑข์องบรษัิท ประกอบดว้ย 

1. สำยไฟฟำ้แรงต ่ำ ถึง ปำนกลำง (Low to  Medium Voltage) คือ สำยไฟฟำ้แรงดนัขนำด 220 โวลท ์ซึง่
ใชท้ั่วไปตำมบำ้นเรอืน 

2. สำยไฟฟำ้แรงปำนกลำง ถึง สงู (Medium to High Voltage) 

3. สำยไฟฟ้ำแรงสงู ถึง สงูพิเศษ (High to Extra High Voltage) มีแรงดนัไฟฟ้ำประมำณ 500,000 โวลท ์
ซึง่มีผูผ้ลติสำยไฟฟำ้แรงสงู ถึง สงูพิเศษ ในประเทศไทยประมำณ 4 รำย และมีกำรแขง่ขนัสงู 

ลกูคำ้ของบรษัิท ประกอบดว้ย 

1. หนว่ยงำนรฐัวิสำหกิจ เช่น บรษัิท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) (TOT) กำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค (PEA) และกำร
ไฟฟำ้นครหลวง เป็นตน้ 

2. บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ เช่น บริษัท ปูนซีเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน) (SCG) บริษัท ไออำรพ์ีซี จ ำกดั 
(มหำชน) (IRPC) และ บรษัิท ทำ่อำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) (AOT) เป็นตน้ 

3. บรษัิทตำ่งประเทศ เช่น General Electric (GE) ABB Limited และ Siemens เป็นตน้ 
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นอกจำกนี ้เมื่อปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทไดท้ ำกำรซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover: RTO) และ
ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัท จำกเดิมช่ือบริษัท สยำมอินเตอรม์ัลติมีเดีย จ ำกัด (มหำชน) (“SMM”)     
เป็น บรษัิท สตำรค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“STARK”) 

 

ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่ไดป้ระกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพแ์ลว้ และมุ่งเนน้ธุรกิจผลิตสำยไฟฟ้ำ โดยบริษัท เป็น 
Holding Company ในกำรถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยอื่น ๆ  
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ต่อมำบริษัทไดท้ ำรำยกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของ บริษัท อดิสรสงขลำ จ ำกดั (“อดิสร”) รวมถึงกำรเขำ้
ลงทุน ใน  Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipha”) และ  Dong Viet Non-Ferrous Metal 
and Plastic Joint Stock Company (“Dovina”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสำยไฟฟ้ำในสำธำรณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนำม รวมถึงบริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (“TCI หรือ ภายใต้ชื่อสินค้า The Nation”) 
ในปัจจุบัน บริษัทมีโรงงำนผลิตสำยไฟฟ้ำภำยในประเทศไทย 3 แห่ง และในสำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม 1 แหง่ จึงท ำใหบ้รษัิทเป็นผูผ้ลติสำยไฟฟำ้อนัดบั 1 ของอำเซียน  

โครงสรำ้งธุรกิจของบรษัิท แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

1.  ธุรกิจผลติสำยไฟฟำ้ ไดแ้ก่  PDTIL Thipha Dovina และ TCI 
2.  ธุรกิจโลจิสติกสเ์ก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลยีมและอื่น  ๆ ไดแ้ก่ อดิสรสงขลำ  
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นอกจำกนีจ้ะเห็นไดว้ำ่ อำเซียนมีอตัรำกำรเติบโตมำกที่สดุถึงรอ้ยละ 6 โดยแผนธุรกิจในอนำคตของบรษัิท 
คือ กำรเพิ่มรำยไดข้องบรษัิทจำกอนัดบั 13 เป็นอนัดบั 9  

 

ประธำนฯ กลำ่วตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวำ่ จดุสฟีำ้ แสดงใหเ้ห็นถึงประเทศที่บรษัิทสง่ออกสนิคำ้เมื่อ 5 ปี 
ที่ผำ่นมำ (ปี 2558)  
ในปัจจบุนั จดุสแีดง บรษัิทไดเ้พิ่มประเทศส ำหรบักำรสง่ออกสนิคำ้มำกขึน้   

 

นอกจำกนี ้PDITL ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสำยไฟฟ้ำมีรำยไดเ้พิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 14.6 และมีก ำไรเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 18.9 และอดิสรซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นทรพัยำกรบุคคล และธุรกิจเก่ียวกับปิโตรเลียมมี
รำยไดเ้พิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 9.6 และก ำไรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.7 ซึ่งบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 ใน PDITL และ
อดิสร 
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ทัง้นี ้บริษัทไม่ไดป้ระกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพแ์ลว้ ส ำหรบังบกำรเงินปี 2563 ไตรมำสที่ 1 จะแสดงรำยไดข้อง
ธุรกิจผลิตสำยไฟฟ้ำ และธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นทรพัยำกรบุคคล (Manpower Services) ของอดิสร ส ำหรบั 
งบดุลไตรมำสที่ 1 จะแสดงใหเ้ห็นถึงเห็นรำยไดข้องธุรกิจผลิตสำยไฟฟ้ำ ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นทรพัยำกร
บุคคล (Manpower Services) ของอดิสร และกำรลงทุนในสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม ซึ่งยงัไม่รบัรู ้
รำยไดแ้ตป่รำกฏในงบดลุแลว้ 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินปี 2562 ไตรมำสที่ 1 จะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงจำก SMM มำเป็นบริษัท  
ทัง้นี ้สดัสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี คำ่เสือ่ม และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย (Debt to EBITDA) เทำ่กบั 
5.8 เทำ่ ซึง่สงูขึน้เนื่องจำกยงัไมม่ีกำรรบัรูร้ำยไดข้องธุรกิจในสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม  
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นอกจำกนี ้ประธำนฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวำ่ธุรกิจโลจิสติกสเ์ป็นธุรกิจที่อำศยัควำมช ำนำญเฉพำะทำงของธุรกิจ 
และไดร้บัผลกระทบค่อนขำ้งนอ้ย เนื่องจำกกำรขนสง่ยงัจ ำเป็นส ำหรบัภำคธุรกิจอื่น ๆ ส ำหรบัธุรกิจผลิต
สำยไฟฟำ้ บรษัิทจะมุง่ไปสู ่Energy Storage Component รวมถึงกำรรบัสมัปทำน เนื่องจำกตน้ทนุพลงังำน
หมุนเวียน (Renewable Energy) ลดลง แต่ต้นทุนสำยไฟฟ้ำในระบบพลังงำนหมุนเวียน (Renewable 
Energy) ไมไ่ดล้ดลง 

 

แผนธุรกิจในอนำคตของธุรกิจผลติสำยไฟฟำ้ประกอบดว้ย 6 ระยะ  ซึง่ตอนนีบ้รษัิทผำ่นระยะที่ 1 ถึง 3 แลว้ 
ส ำหรบัระยะที่ 5 คือ Horizontal Acquisition  in Wire and Cables Business และระยะสดุทำ้ย คือ เป็น
ผูร้บัสมัปทำน 
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ส ำหรบัธุรกิจพลงังำนและโลจิสติกส ์(Energy and Logistic) ประกอบดว้ย กำรลงทนุในอดิสรจะเห็นไดว้ำ่มี
กำรรวมกนัระหว่ำงธุรกิจผลิตสำยไฟฟ้ำและธุรกิจโลจิสติกส ์นอกจำกนี ้บริษัทมีโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ
โดยกำรลงทนุในบรษัิทตำ่งประเทศ ตำมที่ไดก้ลำ่วใน Opportunity Day 

ประธำนฯ ชีแ้จงแผนเปำ้หมำยรำยไดข้องบรษัิทในอีก 5 ปี ตอ่ที่ประชมุ มีรำยละเอียดตำมแผนภำพดำ้นลำ่ง 

 

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชมุแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวกบัวำระนี ้ 
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถำมในประเด็นตำ่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้
นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมว่ำ บริษัทไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของไวรสั COVID-19 อย่ำงไร และจำกกำรที่หลำยกระทรวงมีกำรปรบัเปลีย่นงบประมำณ จะสง่ผลกระทบ
ตอ่บรษัิทหรอืไม ่ 
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ประธานฯ  ชี ้แจงว่ำ บริษัทได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 เล็กน้อย แต่
โรงงำนผลิตสำยไฟฟ้ำยงัคงด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทมีมำตรกำรรองรบัและมำตรกำรปอ้งกนั
ต่ำง ๆ นอกจำกนี ้กระทรวงพลงังำนไดร้บัจดัสรรงบประมำณจ ำนวน 30,000 ลำ้นบำท หน่วยงำนภำยใต้
กระทรวงพลงังำนท่ีด ำเนินธุรกิจกบับรษัิท ไดแ้ก่ กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย (EGAT) ดงันัน้ กำรซือ้
ขำยกับหน่วยงำนรำชกำรอำจล่ำชำ้บำ้ง แต่งบประมำณของหน่วยรำชกำรยงัคงเดิม และขอใหผู้ถื้อหุน้
มั่นใจในกำรประกอบธุรกิจของบรษัิท  

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดส้อบถำมที่ประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือควำมเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ปรำกฏวำ่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทำ่นใดตอ้งกำรสอบถำมหรอืแสดงควำมคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม วำระนีเ้ป็นวำระเพื่อรบัทรำบ จึงไมม่ีกำรลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 ประธำนฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 52 ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรท ำ
งบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ดังนัน้ บริษัทจึงไดจ้ัดท ำงบแสดงฐำนะทำง
กำรเงิน และงบบญัชีก ำไรขำดทนุประจ ำปี 2562 ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 รำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทำ่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้โดยงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงิน และงบบญัชีก ำไรขำดทนุประจ ำปี 2562 ดงักลำ่ว ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนญุำตจำกบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิทแลว้ 

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชมุแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวกบัวำระนี ้ 

โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถำมในประเด็นตำ่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้มำประชมุดว้ยตนเอง สอบถำมในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1.  ปี 2561 บรษัิทมียอดขำยในประเทศ ประมำณ 8,600 ลำ้นบำท แตปี่ 2562 ยอดขำยลดลงเหลอื 7,800 
ลำ้นบำท มีสำเหตจุำกอะไร 

ประธำนฯ ชีแ้จงวำ่ ยอดขำยลดลงเนื่องจำกรำคำของสนิคำ้ขึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่น  

2.  บริษัทมีสินคำ้คงเหลือประมำณ 4,000 ลำ้นบำท บริษัทมีแผนกำรระบำยสินคำ้คงเหลือในอนำคต
อยำ่งไร 

ประธำนฯ ชีแ้จงว่ำ สินค้ำคงเหลือขึน้อยู่กับช่วงระยะเวลำกำรระบำยสินค้ำ โดยสินค้ำคงเหลือ
ประกอบดว้ย วตัถดุิบ (Raw Materials) ซึ่งบริษัทตอ้งกกัเก็บไวเ้มื่อรำคำของวตัถดุิบลดลง และ สินคำ้
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ส ำเร็จรูป (Finished Goods) ซึ่งบริษัทตอ้งมีคลงัสินคำ้ส ำเร็จรูปส ำหรบักำรสง่ใหห้น่วยงำนภำครฐั ซึง่
อำจจะตอ้งสง่สนิคำ้ทนัทีเมื่อไดล้งนำมสญัญำ 

3.  Road Map 5 ปี ของบรษัิทมีกำรเปลีย่นแปลงจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรสั COVID-19 หรอืไม ่

ประธำนฯ ชีแ้จงว่ำ กำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 จะเร่งแผนธุรกิจใหเ้ร็วขึน้ เนื่องจำกจะเกิด 
Fall out จำกกำรแพรร่ะบำดของไวรสั COVID-19 ท ำใหบ้รษัิทสำมำรถเตบิโตดว้ยตนเองและกำรลงทนุ 
(Acquisition) 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมที่ประชมุว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือควำมเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรำกฏวำ่
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทำ่นใดตอ้งกำรสอบถำมหรอืแสดงควำมคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบบญัชีก ำไรขำดทนุ
ประจ ำปี 2562 ส  ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ ำนวน (เสยีง) รอ้ยละของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,501,690,669 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 23,501,690,669 100.00 

หมายเหตุ  มตใินวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ประธำนฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 54 ก ำหนดว่ำ หำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผลจำกเงิน
ประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยูห่ำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผล  

 ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 ของบริษัทที่ผ่ำนมำนัน้ พบว่ำบริษัทยงัมีขำดทนุสะสม
จ ำนวน 519.70 ลำ้นบำท บริษัทจึงไม่อำจจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
2562 ได ้จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรงดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  ำหรบัผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 

 จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชุมแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวกับวำระนี ้
ปรำกฏวำ่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทำ่นใดตอ้งกำรสอบถำมหรอืแสดงควำมคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2562 โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ ำนวน (เสยีง) รอ้ยละของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 23,501,690,669 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 23,501,690,669 100.00 

หมายเหตุ  มตใินวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธำนฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ ตำมมำตรำ 71 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก ำหนดใหใ้นกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทุก
ครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งอย่ำงนอ้ยหนึ่งในสำม (1/3) เป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกับหนึ่งในสำม (1/3) โดยกรรมกำรซึ่งพน้จำก
ต ำแหนง่ตำมวำระมีสทิธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้ 

 ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 มีกรรมกำรท่ีครบก ำหนดพน้ออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน  
3 ทำ่น ดงันี ้

  โดยรำยละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณท์ ำงำนของกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่ง
ตำมวำระและไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทำ่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชุมแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวกับวำระนี ้
ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดตอ้งกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น จึงไดข้อใหก้รรมกำรทัง้ 3 ท่ำนออก
จำกที่ประชมุ และขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงเป็นรำยบคุคล 

(1) นำยวนรชัต ์ตัง้คำรวคณุ กรรมกำร 

(2) นำยชินวฒัน ์อศัวโภคี กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

(3) หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิกำรแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

1.  นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ ำนวน (เสยีง) รอ้ยละของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,501,690,669 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 23,501,690,669 100.00 

2.  นายชินวัฒน ์อัศวโภคี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มีผูถื้อหุน้ จ ำนวน (เสยีง) รอ้ยละของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,501,690,669 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 23,501,690,669 100.00 

 

3.  หม่อมหลวงพิพัฒนไ์ชย เพ็ญพัฒน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มีผูถื้อหุน้ จ ำนวน (เสยีง) รอ้ยละของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,501,690,669 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 23,501,690,669 100.00 



  

32 
 

หมายเหตุ  มตใินวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2563 

  ประธำนฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ ตำมมำตรำ 90 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ก ำหนดหำ้มมิใหบ้ริษัทจ่ำยเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดใหแ้ก่กรรมกำรเวน้แต่จ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบรษัิทมิไดก้ ำหนดไว ้กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนตำม
วรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตำมมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุม และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 15 ก ำหนดว่ำ ใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นผูก้  ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร  

  ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำร
ชดุยอ่ยประจ ำปี 2563 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 
เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธำน 18,750 25,000 
กรรมกำร 15,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธำน 12,500 12,500 
กรรมกำร 10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธำน - 25,000 
กรรมกำร - 20,000 

 

  จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชุมแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวกับวำระนี ้
ปรำกฏวำ่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทำ่นใดตอ้งกำรสอบถำมหรอืแสดงควำมคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท  
และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยประจ ำปี 2563 โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ ำนวน (เสยีง) รอ้ยละของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,501,690,669 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 23,501,690,669 100.00 
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หมายเหตุ  มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

  ประธำนฯ ขอให ้ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุม 
ดร.ทรงภพ ชีแ้จงว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนที่ผ่ำนมำ ประสบกำรณ ์
และมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจกลุม่บริษัทเป็นอย่ำงดี จึงเห็นสมควร
เสนอใหบ้ริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2563 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบรษัิท 

(1) นำยนนัทวฒัน ์ ส ำรวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชีอนญุำตเลขทะเบียน 7731 และ/หรอื 
(2) นำยชวำลำ เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชีอนญุำตเลขทะเบียน 4301 และ/หรอื 

(3) นำยวลัลภ วิไลวรวิทย ์ ผูส้อบบญัชีอนญุำตเลขทะเบียน 6797 และ/หรอื 

(4) นำงวิลำสนิี  กฤษณำมระ ผูส้อบบญัชีอนญุำตเลขทะเบียน 7098 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 4 ท่ำนขำ้งตน้ไม่มีควำมสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลำ่ว โดยผูส้อบบญัชี
ล ำดบัที่ 1-3 ไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีเป็นปีที่ 2 และผูส้อบบญัชีล ำดบัที่ 4 ไดร้บักำรเสนอช่ือ
เป็นปีแรก  

  ส ำหรบัคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 ขอบเขตงำนประกอบดว้ย 4 บรษัิท แตปี่ 2563 ประกอบดว้ย 
8 บริษัท จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวน
ไม่เกิน 4,000,000 บำท และประธำนฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวำ่ ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีสงูขึน้เนื่องจำกบรษัิท
มีบรษัิทยอ่ยเพิ่มขึน้  

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชมุแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวกบัวำระนี ้ 

โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถำมในประเด็นตำ่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

นายไกลวัลย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มำประชมุดว้ยตนเอง สอบถำมในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทไดม้ีกำรหำรือเพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชีตำยตัวหรือไม่ เนื่องจำกหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ระบวุำ่คำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนไมเ่กิน 4,000,000 บำท 

 ประธำนฯ ชีแ้จงวำ่ บรษัิทระบวุำ่คำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีจ ำนวนไมเ่กิน 4,000,000 บำท เนื่องจำก
ที่ผำ่นมำจะก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชีและคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ที่ผูส้อบบญัชีสำมำรถเบิกเพิ่มเติมได้ 

2. คำ่ใชจ้่ำยที่ผูส้อบบญัชีสำมำรถเบิกเพิ่มเติมมีอะไรบำ้ง 
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 นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต ์ผูส้อบบญัชีชีแ้จงวำ่ กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นวงเงิน
ไม่เกิน 4,000,000 บำท เนื่องจำกอำจจะมีค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ เพิ่มเติมตำมที่ระบุในสญัญำ จึงก ำหนด
วงเงินคำ่ตอบแทนอยำ่งเหมำะสมกบักำรบรหิำรกำรท ำงำน 

3. ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 มีจ ำนวนเท่ำใด และค่ำใช้จ่ำยที่ผูส้อบบัญชีสำมำรถเบิกเพิ่มเติมไดม้ี
อะไรบำ้ง  

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรฝ่ำยกำรเงิน ชีแ้จงวำ่ ในปี 2563 คำ่สอบบญัชี
มีจ ำนวน 1,5000,000 บำท และค่ำสอบบญัชีไตรมำสละ 710,000 บำท รวมเป็นจ ำนวน 2,130,000 
บำท รวมค่ำสอบบัญชีทัง้หมดประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวน 3,630,000 บำท ซึ่งรวมกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัใหม่จ ำนวน 2 ฉบบั และค่ำสอบบญัชีของบริษัทย่อย วงเงินที่เหลือประมำณ 
300,000 กว่ำบำท ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยกรณีที่มีขอบเขตงำนเพิ่มเติม ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ประจ ำปี 2563 ทัง้หมดตอ้งไม่เกินจ ำนวน 4,000,000 บำท โดยค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีค ำนวณ
จำกชั่วโมงกำรท ำงำน 

ประธำนฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำ กระบวนกำรจัดท ำงบกำรเงินและสอบบญัชีของบริษัทค่อนขำ้งซบัซอ้น 
สว่นหนึ่งเกิดจำกกำรควบรวมบริษัทในสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม นอกจำกนี ้สำธำรณรฐัสงัคม
นิยมเวียดนำมมีหลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting: GAAP) แตกต่ำง
จำกประเทศไทย จึงท ำใหต้อ้งมีกำรปรบัปรุงกบั GAAP ของประเทศไทย  

ประธำนฯ ไดส้อบถำมที่ประชมุว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือควำมเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ปรำกฏวำ่
ไมม่ีค  ำถำมหรอืควำมเห็นอื่นใดอีก จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีประจ ำปี 2563 โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ ำนวน (เสยีง) รอ้ยละของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,501,690,669 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 23,501,690,669 100.00 

หมายเหตุ  มตใินวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 



  

35 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 14,332,757,847.49 บาท เป็น 12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วจ านวน 14,049 ,557 ,847.49 บาท เป็นจ านวน 11,906,404,955.50 บาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจ านวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 
23,812,809,911 หุ้น 

ประธำนฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 3/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 16 มีนำคม 2563 
ได้มี มติ ให้น ำ เ สนอต่อที่ ป ระชุมผู้ ถื อหุ้นพิ จ ำ รณำอนุมัติ ก ำ รลดทุนจดทะ เบี ยนของบริ ษั ท   
จ ำนวน  2,186,352,891.99 บำท  จำกท ุนจดทะ เบ ียนจ ำนวน  14,332 ,757 ,847.49  บำท เ ป็น 
12,146,404,955.50 บำท และจำกทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 14,049,557,847.49 บำท เป็นจ ำนวน 
11,906,404,955.50 บำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ จำกเดิมมลูค่ำหุน้ละ 0.59 บำท เป็น
มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท เพื่อชดเชยส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุน้และผลขำดทุนสะสมของบริษัท  และบริษัทจะ
สำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทำ่นได ้ 

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชมุแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวกบัวำระนี ้ 

โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถำมในประเด็นตำ่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

นายไกลวัลย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มำประชมุดว้ยตนเอง เสนอแนะกำรแกไ้ขวำระกำรประชมุเพื่อใหเ้กิดควำม
ชดัเจนมำกยิ่งขึน้ ดงันี ้

จากเดิม 

พิจำรณำอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  เป็นจ านวน 2,186,352,891.99 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 14,332,757,847.49 บำท เป็น 12,146,404,955.50 บำท และจำกทุนจดทะเบียนช ำระ
แลว้จ ำนวน 14,049,557,847.49 บำท เป็นจ ำนวน 11,906,404,955.50 บำท โดยกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำที่
ตรำไวข้องหุน้ จำกเดิมมลูคำ่หุน้ละ 0.59 บำท เป็นมลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท เพื่อชดเชยสว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่หุน้
และผลขำดทนุสะสมของบรษัิท โดยมีจ ำนวนหุน้คงเดิมเทำ่กบั 23,812,809,911 หุน้ 

แก้ไขเป็น 

พิจำรณำอนุม ัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน  2,186,352,891.99 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 14,332,757,847.49 บำท เป็น 12,146,404,955.50 บำท และจำกทุนจดทะเบียนช ำระ
แลว้จ ำนวน 14,049,557,847.49 บำท เป็นจ ำนวน 11,906,404,955.50 บำท โดยกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำที่
ตรำไวข้องหุน้ จำกเดิมมลูคำ่หุน้ละ 0.59 บำท เป็นมลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท เพื่อชดเชยสว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่หุน้
และผลขำดทนุสะสมของบรษัิท โดยมีจ ำนวนหุน้คงเดิมเทำ่กบั 23,812,809,911 หุน้ 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมที่ประชมุว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือควำมเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรำกฏวำ่
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทำ่นใดตอ้งกำรสอบถำมหรอืแสดงควำมคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อน ุม ัต ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ ำนวน 
2,186,352,891.99 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 14,332,757,847.49 บำท เป็น 12,146,404,955.50 
บำท และจำกทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 14,049,557,847.49 บำท เป็นจ ำนวน 11,906,404,955.50 
บำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ จำกเดิมมูลค่ำหุน้ละ 0.59 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.50 
บำท เพื่อชดเชยส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุน้และผลขำดทุนสะสมของบริษัท  โดยมีจ ำนวนหุ้นคงเดิมเท่ำกับ 
23,812,809,911 หุน้ โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ ำนวน (เสยีง) รอ้ยละของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,501,690,669 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 23,501,690,669 100.00 

หมายเหตุ  มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ประธำนฯ ขอให้ นำยคม วชิรวรำกำร ที่ปรึกษำกฎหมำย ชีแ้จงต่อที่ประชุม นำยคม ชีแ้จงว่ำ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทซึง่ระบใุนวำระท่ี 8 ขำ้งตน้ บรษัิทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์
สนธิของบริษัท ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 16 มีนำคม 2563 จึงไดม้ีมติให้
น ำเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบยีนจ ำนวน  : 12,146,404,955.50 บำท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอ้ยสี่สิบ
หกลำ้นสี่แสนสี่พนัเกำ้รอ้ยหำ้สิบ
หำ้บำทหำ้สิบสตำงค)์ 

 แบง่ออกเป็น : 24,292,809,911 หุน้  (สองหมื่นสี่พันสองรอ้ยเก้ำสิบ
สองลำ้นแปดแสนเกำ้พนัเกำ้รอ้ย
สิบเอ็ดหุน้)  

 มลูค่ำหุน้ละ : 0.50 บำท  (หำ้สิบสตำงค)์  
 โดยแบง่ออกเป็น :   
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 หุน้สำมญั : 24,292,809,911 หุน้  (สองหมื่นสี่พันสองรอ้ยเก้ำสิบ
สองลำ้นแปดแสนเกำ้พนัเกำ้รอ้ย
สิบเอ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ : -ไม่ม-ี -” 

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชุมแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวกับวำระนี ้
ปรำกฏวำ่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทำ่นใดตอ้งกำรสอบถำมหรอืแสดงควำมคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท  
ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทุกประกำร  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ ำนวน (เสยีง) รอ้ยละของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,501,690,669 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
 23,501,690,669 100.00 

หมายเหตุ  มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมและแสดง
ควำมคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถำมในประเด็นตำ่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

1.  นายสุวรรณ เดชะรินทร ์ผูถื้อหุน้มำประชมุดว้ยตนเอง สอบถำมในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ลกัษณะธุรกิจของบรษัิทแตกตำ่งจำกธุรกิจของบรษัิท สำยไฟฟำ้บำงกอกเคเบิล้ จ ำกดั อยำ่งไร 

ประธำนฯ ชีแ้จงวำ่ ธุรกิจของบรษัิท สำยไฟฟำ้บำงกอกเคเบิล้ จ ำกดั แตกตำ่งจำกธุรกิจของบรษัิท 
เนื่องจำกบริษัท สำยไฟฟ้ำบำงกอกเคเบิล้ จ ำกดั ผลิตสำยไฟลวดอำบน ำ้ยำทองแดง (Enameled 
Copper Wire) แต่ไม่มีพลำสติกหุม้เป็นฉนวนและไม่เนน้กำรส่งออก ในขณะที่บริษัทไม่ไดผ้ลิต
สำยไฟลวดอำบน ำ้ยำทองแดง (Enameled Copper Wire) และสง่ออกสนิคำ้มำก แตม่ีหนว่ยงำน
รฐัวิสำหกิจเป็นลกูคำ้เหมือนกนั 

1.2 ลกัษณะธุรกิจของ Thipha และ Dovina เป็นอยำ่งไร  
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ประธำนฯ ชีแ้จงว่ำ Thipha และ Dovina มีเนือ้ที่ประมำณ 100 กว่ำไร ่และผลิตสำยไฟฟ้ำแรงต ่ำ 
ถึง ปำนกลำง โดยเป็นกำรผลิตแบบ Made to order แต่ก ำลงัปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นกำรผลิตแบบ 
Made to stock ดว้ย 

น ำ ย ป ร ะ ก ร ณ์  เ ม ฆ จ ำ เ ริ ญ  ป ร ะ ธ ำ น เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ บ ริ ห ำ ร  ชี ้ แ จ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ว่ ำ  
กำรที่บริษัทฯ ไปลงทุนใน Thipha และ Dovina ซึ่งเป็นผูผ้ลิตสำยไฟฟ้ำรำยใหญ่ในสำธำรณรฐั
สงัคมนิยมเวียดนำม ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถซือ้วตัถดุิบรำคำถูกลง และมีโอกำสทำงธุรกิจส ำหรบั
ส ำ ย ไฟฟ้ ำ แ ร ง สู ง เ นื่ อ ง จ ำ ก  Thipha แ ล ะ  Dovina ผ ลิ ต แ ต่ ส ำ ย ไฟฟ้ ำ แ ร ง ต ่ ำ  ถึ ง  
ปำนกลำง โดยบรษัิทจะน ำเทคโนโลยีในประเทศไทยส ำหรบักำรผลติสำยไฟฟำ้แรงสงูไปใชใ้นกำร
ผลิตสำยไฟฟ้ำในสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำมดว้ย นอกจำกนี ้สำยไฟฟ้ำบำงชนิดที่สำมำรถ
ผลติไดท้ัง้ในประเทศไทยและเวียดนำม ท ำใหบ้รษัิทสำมำรถบรหิำรจดักำรผลติสำยไฟฟำ้ดงักลำ่ว
โดยมีตน้ทนุต ่ำที่สดุได ้เพรำะค่ำแรงประเทศเวียดนำมต ่ำกวำ่ค่ำแรงประเทศไทย ซึ่งเป็นผลดีต่อ
บรษัิท  

2.  นายชวาพงษ ์วสุธาพิทักษ์ ผูถื้อหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมว่ำ Thipha และ Dovina สง่ออก
สำยไฟฟำ้หรอืไม ่

นำยประกรณ ์เมฆจ ำเริญ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ชีแ้จงว่ำ Thipha และ Dovina สง่ออกสำยไฟฟ้ำ
ดว้ย และเนื่องจำกสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำมไดล้งนำมควำมตกลงกำรคำ้เสรี (FTA) กบัหลำย
ประเทศ ซึง่ท ำใหบ้รษัิทสำมำรถขยำยประเทศสง่ออกสำยไฟฟำ้เพิ่มมำกขึน้นอกเหนือไปจำกประเทศที่
ไทยสำมำรถสง่ออกได ้

ประธำนฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกบับริษัทรถบรรทกุไฟฟ้ำระดบัโลก ซึ่งจะเป็น
รถบรรทกุที่ใชเ้วลำขนสง่นอ้ยลงและประหยดัน ำ้มนัเพิ่มมำกขึน้ อนัเป็นแผนธุรกิจในอนำคตของบรษัิท 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมที่ประชมุว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือควำมเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรำกฏวำ่
ไมม่ีค  ำถำมหรอืควำมเห็นอื่นใดอีก ประธำนฯ จึงกลำ่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลำมำรว่มประชมุและปิดประชมุในเวลำ 15.46 น. 
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