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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุส านกังานใหญ่ บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลนิจิต 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วัน เวลา และสถานที ่

วันศุกร์ที่  30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่  
บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 474 ราย รวมทัง้สิน้ 489
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 9,969,375,436 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 11,906,404,956 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 83.7312 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่จ าหน่ายได้
แลว้ของบริษัท จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) 
กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวศุภยา เรืองวิทยานนท ์ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการ
ประชุม”) 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 
2.  ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

4.  นายนิติ  จึงนิจนิรนัดร ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

5.  นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบรษัิท 
 

กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เน่ืองจากติดภารกิจอื่น 

1. นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู กรรมการ  
2. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ  กรรมการ 
3. นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายประกรณ ์ เมฆจ าเรญิ  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2.  นายวิโรจน ์ พวงโลก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท อดิสรสงขลา จ ากดั 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายนนัทวฒัน ์ ส ารวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทชู โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
2.  นายศกัดา นกบรรจง ผูส้อบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทชู โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
3.  นายคม  วชิรวราการ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
4.  นางสาวณฐันชิ สทุเธนทร ์ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

 ผู้ด  าเนินการประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และได้ชี ้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื ้องต้นของบริษัทว่า ขณะนี ้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
15,875,206,607 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 11,906,404,956 บาท เป็นหุน้สามญัจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 
11,906,404,956 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  โดยบริษัทได้ท าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านกังานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 518/5 
อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ซึง่การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 จะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID–19 ที่เก่ียวขอ้ง  
และบรษัิทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 

นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทริกนส ์(E-AGM) นี ้เป็นระบบของ
บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคลอ้งกับประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเรื่องมาตรฐาน  
การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรบัรองระบบควบคุมการ
ประชมุจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(ETDA) 

ก่อนด าเนินการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดชี้แ้จงหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง และการนบั
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระการประชุมเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการดแูลกิจการที่ดี  โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู ่โดยให้
นบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง 
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2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่งการออก
เสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้เวน้แตเ่ป็นกรณีของผูถื้อหุน้ตา่งประเทศซึง่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกัน  
ในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

3.  ขอใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี ้ 

(1) ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงโดยกดปุ่ มสญัลกัษณเ์ครือ่งหมายถกูในเมนลู  าดบัท่ี 1 ทางแถบเมนู
ที่ปรากฏอยูท่างซา้ยมือ  

(2) หลงัจากนัน้หนา้จอจะปรากฏวาระตา่ง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสยีงได ้ใหผู้ถื้อหุน้ท าการลงคะแนน
เสยีงในแตล่ะวาระ โดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ของปุ่ ม เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง 

(3) กดปุ่ ม “สง่” เพื่อยืนยนัการลงคะแนนเสยีง 

(4) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระไดจ้นกวา่ที่ประชมุจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสยีงของวาระนัน้ ๆ 

4.     การนบัผลคะแนน  

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสยีงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสยีง หรอื ไม่กดลงคะแนนเขา้ในระบบ จะถือวา่มมีติ
เห็นดว้ยตามที่ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 

5.    ผูถื้อหุน้สามารถลงช่ือเขา้สู่ระบบบนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านัน้ และหากมีการลงช่ือเขา้สู่ระบบบน
อปุกรณเ์ครื่องอื่นหรือเบราวเ์ซอรอ์ื่น การลงช่ือเขา้สูร่ะบบก่อนหนา้นีจ้ะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ 
และหา้มเปิดเผยช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของผูถื้อหุน้ใหก้บับคุคลอื่น  

 ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีการขอช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ
ระบบ E-AGM และไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบอ านาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะไม่
สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ อย่างไรก็ดี  ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสด 
การประชมุผูถื้อหุน้และถามค าถามได ้

หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง 

1.  ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 40 ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีง 
ชีข้าด ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่จะนบั
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เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผูถื้อ
หุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่  
“งดออกเสยีง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน    

2. ส าหรบัวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2564 ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

3. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุมเฉพาะที่
ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ในท่ีประชมุ โดยสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย ทัง้นี ้ไดน้บัรวมคะแนนเสยีงที่ผูม้อบฉนัทะ
ไดล้งคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้  

4. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละ
ระเบียบวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุ ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแตล่ะวาระจึงอาจมี
การเปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ทา่กนั 

การถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที่ เก่ียวขอ้งกับ
วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเภทที่เก่ียวขอ้งกบั
วาระนัน้ ๆ  

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูถื้อหุน้สามารถพิมพข์อ้ความมาทางหนา้ต่างแชท 
โดยกดปุ่ มเครื่องหมายหนา้ตา่งแชทในเมนลู  าดบัท่ี 3 พรอ้มทัง้พิมพช่ื์อ นามสกุล และสถานะของผูถื้อหุน้ เช่น มาดว้ยตนเอง  
หรือ รบัมอบฉันทะ เพื่อที่บริษัทจะไดบ้นัทึกรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น หลงัจากนัน้ ใหผู้ถื้อหุน้พิมพ์
ขอ้ความที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม และกด “สง่” เพื่อยืนยนัขอ้ความดงักลา่วมายงับรษัิท  

หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุจะเป็นผูอ้า่นค าถามของท่านตามล าดบัเวลาที่ปรากฏอยูใ่นระบบหลงับา้นของ
บริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการตอบค าถามท่ีตรงกับวาระในเวลานัน้ ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไป
สอบถามภายหลงัจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถาม
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ค  าถามถกูสง่เขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก 

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตาม 
ข้อปฏิบัติส  าหรับการประชุมตามข้อก าหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข  02-013-4322  
 หรือ 080-008-7616 ในการนี ้เพื่อการปฏิบตัิตามแนวทางที่ดีในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกบัการนบั
คะแนนเสียงในการประชุมในครัง้นี ้บริษัทจึงขอเชิญนายคม วชิรวราการ และ นางสาวณัฐนิช สุทเธนทร ์ตัวแทนจาก 
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บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั ที่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูท้  าหนา้ที่ดแูลการนบัคะแนนเสียงและดแูลการประชมุผูถื้อหุน้
ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

บริ ษัทได้ก าหนดวันก าหนดราย ช่ือผู้ถื อหุ้นที่มี สิท ธิ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี  2564  
เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2564 (Record Date) ส าหรบัการประชุมในวนันี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย  
คิดเป็นจ านวน 3,136,831 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจ านวน 474 ราย คิดเป็นจ านวน 9,966,238,605 หุน้ รวมจ านวนหุน้
ทัง้หมด 9,969,375,436 หุน้ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 83.7312 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท เป็นอนัครบ
องคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทซึ่งก าหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 
มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย หรือไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แตจ่ านวนใดจะนอ้ยกว่า และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

หลังจากจบการชีแ้จง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
การประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 2/2563 

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2563  
ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  17 ธันวาคม 2563 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายก าหนดแลว้ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่  17 ธันวาคม 2563 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส  าคัญไว้ในรายงาน 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏวา่
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563  
ซึ่งประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 9,969,375,936 100.0000  
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 9,969,375,936 100.0000 

 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  

 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 1 ราย จ านวนหุ้น 500 หุ้น  
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ  านวน 490 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้9,969,375,936 หุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประกรณ์ เมฆจ าเริญ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นผูน้  าเสนอรายงานผล 
การด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ตอ่ที่ประชมุ 

นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ไดชี้แ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ านวน 16,858 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 5,329 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 46.2 จากปี 2562 ในปี 2563 บรษัิทมี
ก าไรสทุธิจ านวน 1,609 ลา้นบาท และปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 124 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็น
รอ้ยละ 1,198.1 จากปี 2562   

 

หมายเหตุ (1)  รายไดห้ลกั (core revenues) ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร และรายไดค้า่เชา่ 
 (2)  ค านวณโดย รายไดห้ลกั หกัดว้ย (i) ค่าใชจ้่ายหลกั (core costs) ไดแ้ก่ ตน้ทนุขาย ตน้ทนุการใหบ้ริการ และ

 ตน้ทุนการใหเ้ช่า (ii) ตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร และบวกดว้ย ค่าเสื่อมราคาและ 
 คา่ตดัจ  าหน่าย และคา่ใชจ้า่ยพิเศษ (non-recurring expenses) 

 (3)  อตัราสว่นค านวณจากรายไดห้ลกั (core revenues) 
              n.m. = ไมมี่ความหมายจากตวัเลขที่ค  านวณได ้(No Meaning) 
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ในปี 2563 บริษัทได้เข้าลงทุนในกิจการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าของ Thinh Phat Cables Joint Stock 
Company (“Thipha”) และ Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company (“Dovina”) 
ในประเทศเวียดนาม และไดเ้ริ่มบริหารกิจการของ Thipha และ Dovina ในเดือนเมษายน ปี 2563 จึงท าให้
บริษัทเป็นผูผ้ลิตสายไฟฟ้าใหญ่อนัดบั 1 ของอาเซียน (ASEAN) ในปัจจุบนั บริษัทมีโรงงานผลิตสายไฟฟ้า
ทัง้หมด 4 แหง่ ไดแ้ก่ โรงงานท่ีบางพล ีระยอง ออ้มนอ้ย และประเทศเวียดนาม 
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นายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ รายงานความคืบหนา้การเติบโตตามกลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth Strategy) 
ของบรษัิทตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 

1. การปรับเปลี่ยนการขายสายไฟฟ้ากลุ่มที่มีอัตราก าไรสูง (High Margin Products) ให้มีสัดส่วน
สูงขึน้  
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ใน ปี  2563 บริ ษั ทสามารถ เพิ่ มยอดขายสายไฟฟ้าแรงปานกลาง  (Medium Voltage) และ 
สายไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage) ซึ่งเป็นสินคา้ที่มีอตัราก าไรสงู (High Margin Products) ใหม้ีสดัสว่น
สงูขึน้เมื่อเทียบกบัยอดขายในปี 2562 ทัง้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

บริษัทยังได้พัฒนาสินคา้ใหม่ที่มีอัตราก าไรสูง (High Margin Products) ซึ่งผลิตที่โรงงานในประเทศ
เวียดนามเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด ดงันี ้
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(1) สายไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage Cable) ที่บริษัทใช ้Know-how ของบริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด (“PDITL”) ในการผลิตสายไฟฟ้าดังกล่าวในโรงงานที่ประเทศ
เวียดนาม เพื่อใหส้ามารถผลติสายไฟฟา้แรงสงู (High Voltage Cable) ได ้  

(2) สายไฟฟ้า PV cable หรือสายไฟฟ้าเพื่อระบบโซล่าฟาร์ม โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)   
โดย PDITL ซึ่งมีประสบการณไ์ดเ้ขา้ไปช่วยบรหิารจดัการและสามารถลดตน้ทนุการผลิตสายไฟฟา้ 
PV cable ซึ่งผลิตโดยโรงงานในประเทศเวียดนามไดร้อ้ยละ 27 อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงสามารถ
รกัษาคณุสมบตัิสายไฟฟ้า PV cable ไดต้ามมาตรฐานทกุประการ จึงท าใหบ้ริษัทสามารถแข่งขนั 
ในตลาดไดด้ีขึน้ 

(3) สายไฟฟ้าใตน้ า้ (Submarine Cable) บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาสายไฟฟ้าใตน้ า้ (Submarine 
Cable) เพื่อผลิตในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายจะเริ่มผลิตภายในประมาณ 18 เดือน 
ขา้งหนา้ 
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2. การขยายตลาดทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และตลาดส่งออก 

 

 
ยอดสั่งซือ้ (Order Backlog) หรอื ยอดจอง (Order Booked) ณ เดือนกมุภาพนัธป์รบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 80 
เมื่อเทียบกบัปลายปี 2562 โดยยอดจอง (Order Booked) ส  าหรบัการขายภายในประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
68 และส าหรบัการส่งออกเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 147 และยอดจองที่ประเทศเวียดนามก็เพิ่มสงูขึน้เช่นกัน  
โดยยอดจอง (Order Booked) ในประเทศเวียดนาม ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 74  
เมื่อเทียบกบัเดือนเมษายน ปี 2563 ซึง่เป็นเดือนแรกที่บรษัิทเริม่บรหิารกิจการภายหลงัจากการซือ้กิจการ 
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ส าหรบัตลาดส่งออกซี่งเป็น Growth Engine จะเห็นไดว้่าจ านวนประเทศที่ส่งออกสินคา้เพิ่มขึน้ทุกปี   
จาก 15 ประเทศ ในปี 2558 เพิ่มขึน้เป็น 35 ประเทศ ในปี 2563 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนสินค้า โดยร่วมกันระหว่างด้านห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) และการจัดซือ้วัตถุดิบส าหรับโรงงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

 
การลดตน้ทนุ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั การรวมศนูยก์ารจดัซือ้วตัถดุิบของประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนามมาอยู่ที่กรุงเทพ และการเพิ่มอ านาจต่อรอง (Bargaining Power) ท าใหใ้นปีที่ผ่านมา
บริษัทสามารถลดตน้ทนุค่าพรีเมียมในการซือ้ทองแดงไดร้อ้ยละ 30 นอกจากนี ้การใชโ้รงงานในประเทศ



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564                                                                                                                                13/25 

เวียดนามเป็นหลักในการหลอมทองแดง (Copper Rod) สามารถลดต้นทุนได้รอ้ยละ 30 เนื่องจาก
ประเทศเวียดนามมีคา่ใชจ้่ายการใชพ้ลงังาน (Energy Cost) ต ่ากวา่ประเทศไทย 

การเพิ่มอตัราความเรว็ของเครือ่งจกัรในการผลติสายไฟฟา้โดยการเปรยีบเทียบอตัราความเรว็เครือ่งจกัร 
(Benchmark Machine Speed) ระหว่างโรงงานในประเทศเวียดนามกับ PDITL ในประเทศไทย ท าให้
ความสามารถในการท างานของเครือ่งจกัรเดิมเพิ่มขึน้ โดยบรษัิทไมต่อ้งซือ้เครือ่งจกัรใหม ่

นอกจากนี ้การน าแนวปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) จากประเทศไทยไปช่วยปรบัปรุงการท างานที่ประเทศ
เวียดนาม ท าใหส้ามารถลดปรมิาณเศษทองแดงลงในอตัรารอ้ยละ 15-20 

4. Unlock Value for Shareholders 

 

การจ่ายหนีค้ืนเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย Net Debt ต่อ EBITDA ไม่เกิน 2.5 เท่า ภายในปี 2566 นัน้ 
ในปี 2563 บริษัทสามารถลดภาระหนีจ้ากจ านวน 13,512 ลา้นบาท เหลือ 11,204 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว ้และหากใชก้ารจ าลองบนสมมติฐาน Stable EBITDA  Annualized โดยใช้
ครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็นฐาน จะเห็นวา่ภาระหนีข้องบรษัิทลดลงต ่ากวา่ 2.5 เท่า ในปี 2565 ซึ่งเรว็กวา่
เปา้หมาย 1 ปี 

ทัง้นี ้รายละเอียดผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ทกุทา่นลว่งหนา้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 
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จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้   
โดย นายอนกุลู ปิยะธนานกุลู ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1. ราคาทองแดงที่สงูขึน้มีผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษัิทอยา่งไร 

นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ประมาณรอ้ยละ 80 - 90 ของ
ยอดขายสายไฟฟา้ของบรษัิทเป็นแบบ Made to Order ซึง่เป็นค าสั่งซือ้ที่ชดัเจน สามารถก าหนดจ านวน
สนิคา้และลกูคา้ที่ชดัเจนไดก้่อนที่บรษัิทจะเริม่สั่งซือ้วตัถดุิบ 

นอกจากนี ้ บริษัทใช้ระบบ Cost pass-through ในการก าหนดราคาเสนอขายสินค้าแต่ละครั้ง  
การก าหนดราคาสินคา้ส าหรบัการประมลูงานต่าง ๆ บริษัทจะพิจารณาจากตน้ทนุของวตัถดุิบ ณ วนัที่
เสนอราคาในการคิดต้นทุนบวกก าไรของบริษัทในการเสนอราคา เมื่อบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูล  
บรษัิทจะก าหนดราคาและจ านวนกบัผูข้ายวตัถดุิบทนัที จึงท าใหม้ั่นใจไดว้า่บรษัิทสามารถควบคมุตน้ทนุ
สินคา้ได ้ทัง้นี ้การก าหนดราคาสินคา้เป็นไปตามนโยบายการสั่งซือ้วัตถุดิบของบริษัทเพื่อไม่ใหเ้กิด 
การเก็งก าไรจากการซือ้วตัถดุิบ 

 
2.  บรษัิทมีกลยทุธใ์นการไปสูผู่ผ้ลติสายไฟฟา้อนัดบั 10 ของโลกอยา่งไร 
 

นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทด าเนินการตามกลยทุธ ์
Growth Strategy 4 แนวทาง ตามที่ไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุใหท้ราบขา้งตน้ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาจดัอนัดบันัน้จะพิจารณาที่ยอดขายและรายได ้โดยบริษัทรวม
รายไดท้ี่เกิดขึน้ในประเทศเวียดนามและประเทศไทย จึงท าใหบ้ริษัทเป็นผูผ้ลิตสายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สดุใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรอื อาเซียน  

ประเทศเวียดนามมีอตัราเติบโตสงูสดุประมาณรอ้ยละ 15 ต่อปี ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ รายไดท้ี่เกิดขึน้จาก
การส่งออกสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้บริษัทเติบโต บริษัทได้มีการส่งออกสินค้า ไปยังประเทศ
สหรฐัอเมริกาโดยเขา้ไปทดแทนสดัสว่นที่เป็นตลาดของประเทศจีนเดิมที่มีภาษีน าเขา้สงูขึน้ นอกจากนี ้
ทวีปแอฟรกิามีการจ่ายไฟฟา้มากขึน้ มีการใชพ้ลงังานมากขึน้ ก าลงัซือ้สายไฟฟา้จึงมากขึน้เช่นเดียวกนั  

นอกจากนี ้ประเทศไทยไดเ้ขา้ท าความตกลงทางการคา้แบบพหุภาคีและทวิภาคีรวมกว่า 20 ประเทศ 
รวมถึงเขตการคา้เสรี (Free Trade Area: FTA) อีกทัง้ บริษัทยงัไดร้บัประโยชนใ์นการสง่ออกเพิ่มขึน้จาก
การเขา้ลงทุนในประเทศเวียดนาม เนื่องจากประเทศเวียดนามไดเ้ขา้ท าความตกลงทางการคา้แบบ 
พหภุาคีและทวิภาคีรวมกวา่ 50 ประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจยัที่จะท าใหบ้ริษัทเป็นผูผ้ลิตสายไฟฟา้อนัดบั 10 
ของโลก 
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3.  บริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจในอีก 5 ปีขา้งหนา้อย่างไร และความคืบหนา้
ของโครงการตา่ง ๆ เป็นอยา่งไร  

นายประกรณ์ เมฆจ าเริญ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจหลักของอดิสร คือ  
การใหบ้ริการทางโลจิสติกส ์บคุลากร Supply Chain และดา้นวิศวกรรมใหแ้ก่บริษัทในธุรกิจปิโตรเลยีม
และแก๊ส ณ ปัจจบุนั อดิสรมียอดขาย หรอื Order Backlog ประมาณ 3,000 ลา้นบาท  

ทัง้นี ้อดิสรประกอบธุรกิจใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ที่อยูใ่นกลุม่ธุรกิจที่มีลกัษณะเฉพาะ โดยเนน้การใหบ้รกิารแก่
บริษัทในธุรกิจปิโตรเลียมและแก๊สเป็นหลัก แต่เนื่องจากอดิสรมี Know-how และประสบการณ ์
จึงสามารถขยายไปยงัธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัปิโตรเลยีมและแก๊สได ้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

มติที่ประชุม วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 52 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและ
บัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบญัชี
ก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 ส  าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน  
และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 ดังกล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก  
บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
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จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้   
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุ
ประจ าปี 2563 ส  าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 9,969,627,436 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 9,969,627,436 100.0000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

2. ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 2 ราย จ านวนหุน้ 251,500 หุน้  
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ  านวน 492 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้9,969,627,436 หุน้ 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 54 ก าหนดว่า หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  

 ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของบรษัิทท่ีผา่นมานัน้ พบวา่บรษัิทมีก าไรสทุธิงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 1,608,660,240  ลา้นบาท แต่ยงัมีขาดทนุสะสมจ านวน 140.54  ลา้นบาท บริษัทจึงไม่
อาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ได ้จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 9,969,116,436 99.9949 
ไมเ่ห็นดว้ย 508,500 0.0051 
งดออกเสยีง 2,500 - 
บตัรเสยี 0 0.0000  
 9,969,627,436 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานฯ มอบหมายให ้นายกศุล สงัขนนัท ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูน้  าเสนอ
วาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

นายกศุล สงัขนนัท ์ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท  ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่อยา่งนอ้ยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
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แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพน้จาก
ต าแหนง่ตามวาระมีสทิธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดพน้ออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 
2 ทา่น ดงันี ้

(1) นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบคุคล (รกัษาการ) 

(2) นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและ        
เลขานกุารบรษัิท 

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทเป็นการลว่งหนา้ระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 โดยไดเ้ผยแพรใ่ห ้
ผูถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ดงักลา่วแลว้ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทแตอ่ยา่งใด 

ในการนี ้คณะกรรมการ (ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยี) ไดพ้ิจารณาสรรหาแลว้วา่บคุคลที่มีรายช่ือซึ่งตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และมี 
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิท ตลอดจนมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง  
ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหแ้ตง่ตัง้กรรมการทัง้ 2 ทา่น ที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้กรรมการ 2 ท่าน ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา และประสบการณท์ างานของกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตาม
วาระและไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหก้รรมการออกจากที่ประชมุ 
และขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบั
เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง 
ดงันี ้
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1.  นายนิรุทธ เจียกวธัญญู กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (รักษาการ) 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 9,885,092,536 99.1521 
ไมเ่ห็นดว้ย 84,526,900 0.8478 
งดออกเสยีง 8,000 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 9,969,627,436 100.0000 

 

2.  นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและ        
เลขานุการบริษัท 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 9,885,092,536 99.1521 
ไมเ่ห็นดว้ย 84,526,900 0.8478 
งดออกเสยีง 8,000 - 
บตัรเสยี 0 0  
 9,969,627,436 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
คะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายกศุล สงัขนนัท ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูน้  าเสนอ
วาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

นายกุศล สงัขนันท ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทใหเ้พิ่มกรรมการจ านวน 1 
ท่าน ไดแ้ก่ นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี ้ภายหลงัการแต่งตัง้
กรรมการเพิ่มเติม 1 ทา่น ขา้งตน้ คณะกรรมการของบรษัิทจะมีจ านวนทัง้หมด 9 ทา่น 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑใ์นการสรรหา 
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โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้วฒุิ ประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถ ความช านาญเฉพาะ คณุธรรม 
จริยธรรม และความพรอ้มที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระ 
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น  
ทัง้นี ้นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท   

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 9,901,142,236 99.3131 
ไมเ่ห็นดว้ย 68,477,200 0.6869 
งดออกเสยีง 8,000 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 9,969,627,436 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายกุศล สงัขนนัท ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงวาระนี ้

ตอ่ที่ประชมุ  

นายกศุล สงัขนนัท ์ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั  

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดหา้มมิใหบ้รษัิทจ่ายเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ 

เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้  

การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ย

กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 15 ก าหนดว่า  

ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
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สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาถึงผลการด าเนินงาน ขนาดธุรกิจ เปรียบเทียบกับขอ้มูล  
การจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกนั ภารกิจและหนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท โดยจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี  2564 โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย
ของบรษัิทนอกเหนือจากคา่ตอบแทนตามที่กลา่วมา 

ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  
จึ ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่กลา่วมา 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้  
ปรากฏวา่ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน 18,750 25,000 
กรรมการ 15,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 12,500 12,500 
กรรมการ 10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธาน - 25,000 

กรรมการ - 20,000 
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เห็นดว้ย 9,969,627,436   100.0000  
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000  
งดออกเสยีง 0 0.0000  
บตัรเสยี 0 0.0000  
 9,969,627,436 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงวาระนี ้
ตอ่ที่ประชมุ 

ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 41 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีทกุปี 

ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา ประสบการณ ์และมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความรู้ความเข้าใจกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุด 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 
(1)  นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 7731 และ/หรอื 

(2)  นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรอื 

(3)  นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรอื 

(4 ) นางวิลาสนิี กฤษณามระ    ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 7098 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 4 ท่านไม่มีความสมัพนัธห์รือมีสว่นไดเ้สียกบับริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว โดยผูส้อบบญัชีล าดบัที่ 1-3 
ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีเป็นปีที่ 3 และผูส้อบบญัชีล าดบัที่ 4 ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นปีที ่2 และใน
กรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห ้บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิทปฏิบตัิงานแทนได ้
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นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี  2564 
เป็นจ านวน 4,800,000 บาท  

ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2564 เปรียบเทียบกับปี  2563  
มีรายละเอียดตามที่ปรากฏดงันี ้

 

 

บริษัทได้น าส่งส าเนารายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ประวัติ  และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชี  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

ในการนี ้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้   
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เ ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้  
(1) นายนันทวัฒน์ ส  ารวญหันต์ และ/หรือ (2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ  (3) นายวัลลภ  
วิไลวรวิทย ์และ/หรือ (4) นางวิลาสินี กฤษณามระ แห่งบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวน
เงิน 4,800,000 บาท 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 9,969,619,436 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 8,000 0.0001 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 9,969,627,436 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

คา่สอบบญัชีของบรษัิท (Audit Fee) 4,800,000 บาท 3,630,000 บาท 
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 
โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนดในการเสนอวาระอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดไวว้า่ เมื่อที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ
ตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ใน
สามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือ 
นดัประชุมอีกก็ไดห้ากไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม  

นายศภุพฒัน ์มีเจรญิ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามถึงปัจจยัที่บรษัิทควบคมุไมไ่ดแ้ละปัจจยัดงักลา่ว
ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่แผนการเติบโตของบรษัิทท่ีวางไวอ้ยา่งไร 

นายประกรณ์ เมฆจ าเริญ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ยอดขายมากกว่ารอ้ยละ 90 มาจากเคเบิล  
โดยส่วนใหญ่ธุรกิจซือ้ขายเคเบิลเป็นแบบ Business-to-Business (B2B) และ Business-to-Government 
(B2G) ซึ่งหมายความว่าแผนงานโครงสรา้งพืน้ฐานทัง้ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทัง้ราชการและ
รฐัวิสาหกิจ มีแผนระยะยาวและมีงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ยูแ่ลว้ ดงันัน้ บริษัทจึงอาจไมไ่ดร้บัผลกระทบมาก 
ในขณะเดียวกนั วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตสายไฟฟ้า หรือ ทองแดง บริษัทไดด้  าเนินการตามนโยบายการจดัซือ้
วัตถุดิบอย่างเคร่งครัด รวมถึงบริษัทมีระบบการท างานกับผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ในลักษณะ 
Strategic Partnership Long-term Contract จึงท าใหล้ดความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบได ้

นอกจากนี ้อัตราการแลกเปลี่ยนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ทั้งนี ้บริษัทไดซ้ือ้วัตถุดิบ เช่น ทองแดง อลูมิเนียม 
ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั เมื่อบริษัทส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศ บริษัทจะไดร้บัเงินค่าสินคา้ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน (Natural Hedge) ท าให้สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา 
การแลกเปลี่ยนได ้จึงเห็นไดว้่า ความเสี่ยงของธุรกิจ คือ วตัถดุิบ และ อตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทมีนโยบาย
ควบคมุความเสีย่งดงักลา่วแลว้ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ดใ้นทางธุรกิจ คือ ระบบ Supply Chain เพราะระบบโลจิสติกส์
ของโลกไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก บริษัทก็ไดร้บัผลกระทบเช่นกันแต่ค่อนขา้งนอ้ยเนื่องจากมีโรงงาน
รองรบัทัง้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม แผนธุรกิจในการบริหารจดัการโรงงานในประเทศเวียดนาม
เกิดความล่าช้าเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ คือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

โครงสรา้งพืน้ฐานก็ไดร้บัผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให ้
การก่อสรา้งชะลอลง โดยลกูคา้ช าระเงินค่าสินคา้ใหบ้ริษัทเหมือนเดิมแต่ฝากสินคา้ไวท้ี่บริษัท ท าใหบ้ริษัท
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ตอ้งปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการพืน้ท่ีโรงงาน อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณด์งักลา่วแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ 
ในการแขง่ขนัของบรษัิท 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม ่ปรากฏวา่ไม่
มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามารว่มประชุมและปิดประชุม 
ในเวลา 15.18 น. 

 

 
 

ลงช่ือ  

(นายชนินทร ์เย็นสดุใจ) 

ประธานท่ีประชมุ 

 

 

 

-นายชนนิทร ์เยน็สดุใจ- 


