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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ณ  หอ้ง VCV ชัน้ 2 บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
เลขที่ 159 หมูท่ี่ 10 ถนนเทพารกัษ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

วัน เวลา และสถานที ่

วนัพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง VCV ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั เลขที่ 159 หมูท่ี่ 10 ถนนเทพารกัษ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 4 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 35 ราย รวมทัง้สิน้ 39 ราย 
รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 23,501,690,639 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 23,812,809,911 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 98.69 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ของบริษัท จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่ว
เปิดการประชมุ และมอบหมายใหน้างสาวยพุาพรรณ พวงพั่วเพชร ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 
2.  ดร.ทรงภพ  พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
4.  นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.  หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย  เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่คอบแทน 
6.  นายศรทัธา  จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบริษัท 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1.   นายวนรชัต ์   ตัง้คารวคณุ   กรรมการ 
2.   นายนิรุทธ    เจียกวธญัญ ู   กรรมการ 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

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

1.  นายนนัทวฒัน ์ ส ารวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทชู โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จากดั 
2.  นายศกัดา นกบรรจง ผูส้อบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทชู โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จากดั 
3.  นายคม  วชิรวราการ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
4.  นางสาวสภุทัรา คีรนิทรส์กนุา ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
5.  นางสาวณฐันชิ สทุเธนทร ์ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
6.  นางสาวหยาดอรุณ  ลกัษมีเศรษฐ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

เร่ิมการประชุม 

ผู้ด  าเนินการประชุมกล่าวตอ้นรับและขอบคุณผู้ถือหุน้และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และได้ชี ้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื ้องต้นของบริษัทว่า ขณะนี ้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
14,332,757,847.49 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 14,049,557,847.49 บาท เป็นหุน้สามัญจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 23,812,809,911 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ  0.59 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 จะเป็นบคุคลผูท้ี่มีช่ือปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2563 ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) (Record Date) คือ วนัท่ี 3 เมษายน 2563 

ก่อนด าเนินการประชุม ผู้ด  าเนินการประชุมได้ชี ้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และ  
การนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหนา้ที่ไดจ้ัดเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืที่ไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยใหห้นึง่หุน้เทา่กบัหนึง่เสยีง ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบรษัิท  

2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบตัิการลงคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือ 
ในบตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

 การลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉันทะท าเครื่องหมาย 
ในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ในบตัรลงคะแนนของ 
แตล่ะวาระ โดยจะขอใหผู้ท้ี่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงยกมือขึน้ โดยเจา้หนา้ที่จะเก็บเฉพาะบตัร
ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ ดงันัน้ ส าหรบัผูท้ี่ไม่สง่บตัรลงคะแนนเสียง 
จะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย  
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 การนบัคะแนนเสยีง บรษัิทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียงออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม ดงันัน้ สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย
ในวาระนัน้ ๆ  

 ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิน้การประชุม ทั้งนี  ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี  ้ 
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุทัง้หมด เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ (บตัรเสยี) 
1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 
5) บตัรลงคะแนนท่ีมีการลงคะแนนซ า้ในวาระท่ีลงมติไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการ
หรอืกรรมการอิสระออกเสยีง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้
หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษัิทจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ  

กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการ
ลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่
ประชุมมีเสียงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด” ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ว่าเห็นดว้ยในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเทา่นัน้ โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสยีงลงคะแนน “ไมเ่ห็นดว้ย” จะถือวา่
ผูถื้อหุน้ไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ ๆ สว่นผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสยีง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน  

ส าหรบัวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้
ลงมติเป็นรายบคุคล 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2563 ให้
ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 8 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
14,332,757,847.49 บาท เป็น 12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
14,049,557,847.49 บาท เป็นจ านวน 11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้อง
หุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 0.59 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้และผล
ขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจ านวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น และวาระที่ 9 การแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 
หรอืไม ่จะนบัเฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่นัน้ 
โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิในวาระนัน้ ๆ สว่นผู้
ถือหุน้ท่ี “งดออกเสยีง” และ “บตัรเสยี” จะน ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

5. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถท าการลงคะแนน
เสียงลว่งหนา้ในวาระที่ยงัไม่มีการลงมติได ้และสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษัทก่อน
ออกจากหอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ทา่นท่ีมาลา่ชา้ไมท่นัในวาระใดจะไดร้บับตัรลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีก าลงัด าเนินการ
ประชุม และยังไม่ได้ด  าเนินการประชุม ดังนั้น จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจ มีการ
เปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ทา่กนั 

7. ในการนบัคะแนนในครัง้นี ้บรษัิทมีตวัแทนจากที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั คือ 
นางสาวณฐันิช สทุเธนทร ์เป็นพยานในการนบัคะแนน  

8. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเด็นที่ เก่ียวขอ้งกบัวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
แจง้ช่ือและนามสกลุใหท้ี่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นดว้ยทกุครัง้ 

ส าหรบัค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู ่ขอใหไ้ปสอบถาม หรือใหค้วามเห็น
ในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ
งดเวน้การซกัถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย 
และเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

หลังจากจบการชีแ้จง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึง่ประชมุ
เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 23 มีนาคม 2563 และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563  
ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่ 23 มีนาคม 2563 ไดม้ีการบันทึกประเด็นซักถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคัญไวใ้น
รายงานไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏ
วา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 23 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
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. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียง
ลงคะแนน 

 2. ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 1 ราย จ านวนหุน้ 30 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้
ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ  านวน 40 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้23,501,690,669 หุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

ประธานฯ ขอใหน้ายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงวาระนีต้อ่ที่ประชมุ นายประกรณ์
ชีแ้จงสรุปผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2562 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
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ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขาย (Sales) ประมาณ 10,175 ลา้นบาท ตน้ทนุการขาย (Total Cost of 
Goods Sold) ประมาณ 8,658 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 85.1 ก าไรขั้นต้น (Gross Profit) 
ประมาณ 1,517 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ  14.9 ค่าใช้จ่ายในการขาย (Total Selling and 
Administrative Expenses) โดยประมาณ 702.337 ลา้นบาท EBITDA ประมาณ 999 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 9.8 ก าไรสทุธิ (Net Profit) ประมาณ 466 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.6 ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่
ประชุมเพิ่มเติมวา่ งบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2563 ไตรมาสที่ 1 จะแสดงรายการธุรกรรมการลงทนุใน
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  

 

 

 

 

 

 

 
นอกจากนี ้ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงโครงสรา้งของบริษัทก่อนการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั 
(Reverse Takeover: RTO) ประกอบดว้ย บริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จ ากดั ซึ่งลงทนุในบริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด  (“PDITL”) โดย PDITL ประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า (Wire and 
Cable) 
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ผลติภณัฑข์องบรษัิท ประกอบดว้ย 

1. สายไฟฟา้แรงต ่า ถึง ปานกลาง (Low to  Medium Voltage) คือ สายไฟฟา้แรงดนัขนาด 220 โวลท ์ซึง่
ใชท้ั่วไปตามบา้นเรอืน 

2. สายไฟฟา้แรงปานกลาง ถึง สงู (Medium to High Voltage) 

3. สายไฟฟ้าแรงสงู ถึง สงูพิเศษ (High to Extra High Voltage) มีแรงดนัไฟฟ้าประมาณ 500,000 โวลท ์
ซึง่มีผูผ้ลติสายไฟฟา้แรงสงู ถึง สงูพิเศษ ในประเทศไทยประมาณ 4 ราย และมีการแขง่ขนัสงู 

ลกูคา้ของบรษัิท ประกอบดว้ย 

1. หนว่ยงานรฐัวิสาหกิจ เช่น บรษัิท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (TOT) การไฟฟา้สว่นภมูิภาค (PEA) และการ
ไฟฟา้นครหลวง เป็นตน้ 

2. บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั 
(มหาชน) (IRPC) และ บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) เป็นตน้ 

3. บรษัิทตา่งประเทศ เช่น General Electric (GE) ABB Limited และ Siemens เป็นตน้ 
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นอกจากนี ้เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไดท้ าการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover: RTO) และ
ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัท จากเดิมช่ือบริษัท สยามอินเตอรม์ัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“SMM”)     
เป็น บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“STARK”) 

 

ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่ไดป้ระกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพแ์ลว้ และมุ่งเนน้ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า โดยบริษัท เป็น 
Holding Company ในการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยอื่น ๆ  
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ต่อมาบริษัทไดท้ ารายการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท อดิสรสงขลา จ ากดั (“อดิสร”) รวมถึงการเขา้
ลงทุน ใน  Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipha”) และ  Dong Viet Non-Ferrous Metal 
and Plastic Joint Stock Company (“Dovina”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าในสาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนาม รวมถึงบริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“TCI หรือ ภายใต้ชื่อสินค้า The Nation”) 
ในปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตสายไฟฟ้าภายในประเทศไทย 3 แห่ง และในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 1 แหง่ จึงท าใหบ้รษัิทเป็นผูผ้ลติสายไฟฟา้อนัดบั 1 ของอาเซียน  

โครงสรา้งธุรกิจของบรษัิท แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

1.  ธุรกิจผลติสายไฟฟา้ ไดแ้ก่  PDTIL Thipha Dovina และ TCI 
2.  ธุรกิจโลจิสติกสเ์ก่ียวกบัธุรกิจปิโตรเลยีมและอื่น  ๆ ไดแ้ก่ อดิสรสงขลา  
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นอกจากนีจ้ะเห็นไดว้า่ อาเซียนมีอตัราการเติบโตมากที่สดุถึงรอ้ยละ 6 โดยแผนธุรกิจในอนาคตของบรษัิท 
คือ การเพิ่มรายไดข้องบรษัิทจากอนัดบั 13 เป็นอนัดบั 9  

 

ประธานฯ กลา่วตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ จดุสฟีา้ แสดงใหเ้ห็นถึงประเทศที่บรษัิทสง่ออกสนิคา้เมื่อ 5 ปี 
ที่ผา่นมา (ปี 2558)  
ในปัจจบุนั จดุสแีดง บรษัิทไดเ้พิ่มประเทศส าหรบัการสง่ออกสนิคา้มากขึน้   

 

นอกจากนี ้PDITL ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้ามีรายไดเ้พิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 14.6 และมีก าไรเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 18.9 และอดิสรซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบุคคล และธุรกิจเก่ียวกับปิโตรเลียมมี
รายไดเ้พิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 9.6 และก าไรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.7 ซึ่งบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 ใน PDITL และ
อดิสร 
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ทัง้นี ้บริษัทไม่ไดป้ระกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพแ์ลว้ ส าหรบังบการเงินปี 2563 ไตรมาสที่ 1 จะแสดงรายไดข้อง
ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า และธุรกิจใหบ้ริการดา้นทรพัยากรบุคคล (Manpower Services) ของอดิสร ส าหรบั 
งบดุลไตรมาสที่ 1 จะแสดงใหเ้ห็นถึงเห็นรายไดข้องธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า ธุรกิจใหบ้ริการดา้นทรพัยากร
บุคคล (Manpower Services) ของอดิสร และการลงทุนในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ซึ่งยงัไม่รบัรู ้
รายไดแ้ตป่รากฏในงบดลุแลว้ 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2562 ไตรมาสที่ 1 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจาก SMM มาเป็นบริษัท  
ทัง้นี ้สดัสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่ม และคา่ตดัจ าหนา่ย (Debt to EBITDA) เทา่กบั 
5.8 เทา่ ซึง่สงูขึน้เนื่องจากยงัไมม่ีการรบัรูร้ายไดข้องธุรกิจในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  
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นอกจากนี ้ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ธุรกิจโลจิสติกสเ์ป็นธุรกิจที่อาศยัความช านาญเฉพาะทางของธุรกิจ 
และไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งนอ้ย เนื่องจากการขนสง่ยงัจ าเป็นส าหรบัภาคธุรกิจอื่น ๆ ส าหรบัธุรกิจผลิต
สายไฟฟา้ บรษัิทจะมุง่ไปสู ่Energy Storage Component รวมถึงการรบัสมัปทาน เนื่องจากตน้ทนุพลงังาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) ลดลง แต่ต้นทุนสายไฟฟ้าในระบบพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) ไมไ่ดล้ดลง 

 

แผนธุรกิจในอนาคตของธุรกิจผลติสายไฟฟา้ประกอบดว้ย 6 ระยะ  ซึง่ตอนนีบ้รษัิทผา่นระยะที่ 1 ถึง 3 แลว้ 
ส าหรบัระยะที่ 5 คือ Horizontal Acquisition  in Wire and Cables Business และระยะสดุทา้ย คือ เป็น
ผูร้บัสมัปทาน 
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ส าหรบัธุรกิจพลงังานและโลจิสติกส ์(Energy and Logistic) ประกอบดว้ย การลงทนุในอดิสรจะเห็นไดว้า่มี
การรวมกนัระหว่างธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและธุรกิจโลจิสติกส ์นอกจากนี ้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจ
โดยการลงทนุในบรษัิทตา่งประเทศ ตามที่ไดก้ลา่วใน Opportunity Day 

ประธานฯ ชีแ้จงแผนเปา้หมายรายไดข้องบรษัิทในอีก 5 ปี ตอ่ที่ประชมุ มีรายละเอียดตามแผนภาพดา้นลา่ง 

 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกบัวาระนี ้ 
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้
นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บริษัทไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรสั COVID-19 อย่างไร และจากการที่หลายกระทรวงมีการปรบัเปลีย่นงบประมาณ จะสง่ผลกระทบ
ตอ่บรษัิทหรอืไม ่ 
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ประธานฯ  ชี ้แจงว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เล็กน้อย แต่
โรงงานผลิตสายไฟฟ้ายงัคงด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทมีมาตรการรองรบัและมาตรการปอ้งกนั
ต่าง ๆ นอกจากนี ้กระทรวงพลงังานไดร้บัจดัสรรงบประมาณจ านวน 30,000 ลา้นบาท หน่วยงานภายใต้
กระทรวงพลงังานท่ีด าเนินธุรกิจกบับรษัิท ไดแ้ก่ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (EGAT) ดงันัน้ การซือ้
ขายกับหน่วยงานราชการอาจล่าชา้บา้ง แต่งบประมาณของหน่วยราชการยงัคงเดิม และขอใหผู้ถื้อหุน้
มั่นใจในการประกอบธุรกิจของบรษัิท  

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

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

 ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 52 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท า
งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ดังนัน้ บริษัทจึงไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้โดยงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ดงักลา่ว ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกบัวาระนี ้ 

โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1.  ปี 2561 บรษัิทมียอดขายในประเทศ ประมาณ 8,600 ลา้นบาท แตปี่ 2562 ยอดขายลดลงเหลอื 7,800 
ลา้นบาท มีสาเหตจุากอะไร 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ยอดขายลดลงเนื่องจากราคาของสนิคา้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น  

2.  บริษัทมีสินคา้คงเหลือประมาณ 4,000 ลา้นบาท บริษัทมีแผนการระบายสินคา้คงเหลือในอนาคต
อยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า สินค้าคงเหลือขึน้อยู่กับช่วงระยะเวลาการระบายสินค้า โดยสินค้าคงเหลือ
ประกอบดว้ย วตัถดุิบ (Raw Materials) ซึ่งบริษัทตอ้งกกัเก็บไวเ้มื่อราคาของวตัถดุิบลดลง และ สินคา้
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ส าเร็จรูป (Finished Goods) ซึ่งบริษัทตอ้งมีคลงัสินคา้ส าเร็จรูปส าหรบัการสง่ใหห้น่วยงานภาครฐั ซึง่
อาจจะตอ้งสง่สนิคา้ทนัทีเมื่อไดล้งนามสญัญา 

3.  Road Map 5 ปี ของบรษัิทมีการเปลีย่นแปลงจากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 หรอืไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงว่า การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จะเร่งแผนธุรกิจใหเ้ร็วขึน้ เนื่องจากจะเกิด 
Fall out จากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ท าใหบ้รษัิทสามารถเตบิโตดว้ยตนเองและการลงทนุ 
(Acquisition) 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏวา่
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุ
ประจ าปี 2562 ส  าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

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

หมายเหตุ  มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 54 ก าหนดว่า หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  

 ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบริษัทที่ผ่านมานัน้ พบว่าบริษัทยงัมีขาดทนุสะสม
จ านวน 519.70 ลา้นบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562 ได ้จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

 จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563                                                                                                                                 16/24 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ  มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุก
ครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพน้จาก
ต าแหนง่ตามวาระมีสทิธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้ 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีครบก าหนดพน้ออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน  
3 ทา่น ดงันี ้

  โดยรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วุฒิการศึกษา และประสบการณท์ างานของกรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหก้รรมการทัง้ 3 ท่านออก
จากที่ประชมุ และขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล 

(1) นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

(2) นายชินวฒัน ์อศัวโภคี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(3) หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

1.  นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
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 านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
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 านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

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  มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2563 

  ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดหา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษัท ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบรษัิทมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายคา่ตอบแทนตาม
วรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 15 ก าหนดว่า ใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นผูก้  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

  ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(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 

 

  จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
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  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

  ประธานฯ ขอให ้ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุม 
ดร.ทรงภพ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา ประสบการณ ์
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล และมีความรูค้วามเขา้ใจกลุม่บริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควร
เสนอใหบ้ริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริ ษัทประจ าปี 2563 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 

(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 ท่านขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว โดยผูส้อบบญัชี
ล าดบัที่ 1-3 ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีเป็นปีที่ 2 และผูส้อบบญัชีล าดบัที่ 4 ไดร้บัการเสนอช่ือ
เป็นปีแรก  

  ส าหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ขอบเขตงานประกอบดว้ย 4 บรษัิท แตปี่ 2563 ประกอบดว้ย 
8 บริษัท จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจาณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวน
ไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสงูขึน้เนื่องจากบรษัิท
มีบรษัิทยอ่ยเพิ่มขึน้  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกบัวาระนี ้ 

โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

นายไกลวัลย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทไดม้ีการหารือเพื่อก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีตายตัวหรือไม่ เนื่องจากหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ระบวุา่คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนไมเ่กิน 4,000,000 บาท 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บรษัิทระบวุา่คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีจ านวนไมเ่กิน 4,000,000 บาท เนื่องจาก
ที่ผา่นมาจะก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีและคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่ผูส้อบบญัชีสามารถเบิกเพิ่มเติมได้ 

2. คา่ใชจ้่ายที่ผูส้อบบญัชีสามารถเบิกเพิ่มเติมมีอะไรบา้ง 
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 นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต ์ผูส้อบบญัชีชีแ้จงวา่ การก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นวงเงิน
ไม่เกิน 4,000,000 บาท เนื่องจากอาจจะมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ระบุในสญัญา จึงก าหนด
วงเงินคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสมกบัการบรหิารการท างาน 

3. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 มีจ านวนเท่าใด และค่าใช้จ่ายที่ผูส้อบบัญชีสามารถเบิกเพิ่มเติมไดม้ี
อะไรบา้ง  

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงวา่ ในปี 2563 คา่สอบบญัชี
มีจ านวน 1,500,000 บาท และค่าสอบบัญชีไตรมาสละ 710,000 บาท รวมเป็นจ านวน 2,130,000 
บาท รวมค่าสอบบัญชีทัง้หมดประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 3,630,000 บาท ซึ่งรวมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่จ านวน 2 ฉบบั และค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย วงเงินที่เหลือประมาณ 
300,000 กว่าบาท ส าหรบัค่าใชจ้่ายกรณีที่มีขอบเขตงานเพิ่มเติม ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 ทัง้หมดตอ้งไม่เกินจ านวน 4,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีค านวณ
จากชั่วโมงการท างาน 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า กระบวนการจัดท างบการเงินและสอบบญัชีของบริษัทค่อนขา้งซบัซอ้น 
สว่นหนึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัทในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี ้สาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวียดนามมีหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting: GAAP) แตกต่าง
จากประเทศไทย จึงท าใหต้อ้งมีการปรบัปรุงกบั GAAP ของประเทศไทย  

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏวา่
ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ  มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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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 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
ได้มี มติ ให้น า เ สนอต่อที่ ป ระชุมผู้ ถื อหุ้นพิ จ า รณาอนุมัติ ก า รลดทุนจดทะ เบี ยนของบริ ษั ท   
จ านวน  2,186,352,891.99 บาท  จากท ุนจดทะ เบ ียนจ านวน  14,332 ,757 ,847.49  บาท เ ป็น 
12,146,404,955.50 บาท และจากทนุจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 14,049,557,847.49 บาท เป็นจ านวน 
11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิมมลูค่าหุน้ละ 0.59 บาท เป็น
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้และผลขาดทุนสะสมของบริษัท และบริษัทจะ
สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นได ้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกบัวาระนี ้ 

โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

นายไกลวัลย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง เสนอแนะการแกไ้ขวาระการประชมุเพื่อใหเ้กิดความ
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ ดงันี ้

จากเดิม 

พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  เป็นจ านวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 14,332,757,847.49 บาท เป็น 12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้จ านวน 14,049,557,847.49 บาท เป็นจ านวน 11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลีย่นแปลงมลูค่าที่
ตราไวข้องหุน้ จากเดิมมลูคา่หุน้ละ 0.59 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้
และผลขาดทนุสะสมของบรษัิท โดยมีจ านวนหุน้คงเดิมเทา่กบั 23,812,809,911 หุน้ 

แก้ไขเป็น 

พิจารณาอนุม ัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน  2,186,352,891.99 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 14,332,757,847.49 บาท เป็น 12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้จ านวน 14,049,557,847.49 บาท เป็นจ านวน 11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลีย่นแปลงมลูค่าที่
ตราไวข้องหุน้ จากเดิมมลูคา่หุน้ละ 0.59 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้
และผลขาดทนุสะสมของบรษัิท โดยมีจ านวนหุน้คงเดิมเทา่กบั 23,812,809,911 หุน้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏวา่
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อน ุม ัต ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน 
2,186,352,891.99 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 14,332,757,847.49 บาท เป็น 12,146,404,955.50 
บาท และจากทนุจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 14,049,557,847.49 บาท เป็นจ านวน 11,906,404,955.50 
บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 0.59 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 
บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้และผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจ านวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 
23,812,809,911 หุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานฯ ขอให้ นายคม วชิรวราการ ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุม นายคม ชีแ้จงว่า เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทซึง่ระบใุนวาระท่ี 8 ขา้งตน้ บรษัิทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์
สนธิของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2563 จึงไดม้ีมติให้
น าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบยีนจ านวน  : 12,146,404,955.50 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอ้ยสี่สิบ
หกลา้นสี่แสนสี่พนัเกา้รอ้ยหา้สิบ
หา้บาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น : 24,292,809,911 หุน้  (สองหมื่นสี่พันสองรอ้ยเก้าสิบ
สองลา้นแปดแสนเกา้พนัเกา้รอ้ย
สิบเอ็ดหุน้)  

 มลูค่าหุน้ละ : 0.50 บาท  (หา้สิบสตางค)์  
 โดยแบง่ออกเป็น :   
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 หุน้สามญั : 24,292,809,911 หุน้  (สองหมื่นสี่พันสองรอ้ยเก้าสิบ
สองลา้นแปดแสนเกา้พนัเกา้รอ้ย
สิบเอ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ : -ไม่ม-ี -” 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท  
ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

1.  นายสุวรรณ เดชะรินทร ์ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ลกัษณะธุรกิจของบรษัิทแตกตา่งจากธุรกิจของบรษัิท สายไฟฟา้บางกอกเคเบิล้ จ ากดั อยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ธุรกิจของบรษัิท สายไฟฟา้บางกอกเคเบิล้ จ ากดั แตกตา่งจากธุรกิจของบรษัิท 
เนื่องจากบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล้ จ ากดั ผลิตสายไฟลวดอาบน า้ยาทองแดง (Enameled 
Copper Wire) แต่ไม่มีพลาสติกหุม้เป็นฉนวนและไม่เนน้การส่งออก ในขณะที่บริษัทไม่ไดผ้ลิต
สายไฟลวดอาบน า้ยาทองแดง (Enameled Copper Wire) และสง่ออกสนิคา้มาก แตม่ีหนว่ยงาน
รฐัวิสาหกิจเป็นลกูคา้เหมือนกนั 

1.2 ลกัษณะธุรกิจของ Thipha และ Dovina เป็นอยา่งไร  
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ประธานฯ ชีแ้จงว่า Thipha และ Dovina มีเนือ้ที่ประมาณ 100 กว่าไร ่และผลิตสายไฟฟ้าแรงต ่า 
ถึง ปานกลาง โดยเป็นการผลิตแบบ Made to order แต่ก าลงัปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นการผลิตแบบ 
Made to stock ดว้ย 

น า ย ป ร ะ ก ร ณ์  เ ม ฆ จ า เ ริ ญ  ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร  ชี ้ แ จ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ว่ า  
การที่บริษัทฯ ไปลงทุนใน Thipha และ Dovina ซึ่งเป็นผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในสาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวียดนาม ท าใหบ้ริษัทสามารถซือ้วตัถดุิบราคาถูกลง และมีโอกาสทางธุรกิจส าหรบั
ส า ย ไฟฟ้ า แ ร ง สู ง เ นื่ อ ง จ า ก  Thipha แ ล ะ  Dovina ผ ลิ ต แ ต่ ส า ย ไฟฟ้ า แ ร ง ต ่ า  ถึ ง  
ปานกลาง โดยบรษัิทจะน าเทคโนโลยีในประเทศไทยส าหรบัการผลติสายไฟฟา้แรงสงูไปใชใ้นการ
ผลิตสายไฟฟ้าในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามดว้ย นอกจากนี ้สายไฟฟ้าบางชนิดที่สามารถ
ผลติไดท้ัง้ในประเทศไทยและเวียดนาม ท าใหบ้รษัิทสามารถบรหิารจดัการผลติสายไฟฟา้ดงักลา่ว
โดยมีตน้ทนุต ่าที่สดุได ้เพราะค่าแรงประเทศเวียดนามต ่ากวา่ค่าแรงประเทศไทย ซึ่งเป็นผลดีต่อ
บรษัิท  

2.  นายชวาพงษ ์วสุธาพิทักษ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า Thipha และ Dovina สง่ออก
สายไฟฟา้หรอืไม ่

นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า Thipha และ Dovina สง่ออกสายไฟฟ้า
ดว้ย และเนื่องจากสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดล้งนามความตกลงการคา้เสรี (FTA) กบัหลาย
ประเทศ ซึง่ท าใหบ้รษัิทสามารถขยายประเทศสง่ออกสายไฟฟา้เพิ่มมากขึน้นอกเหนือไปจากประเทศที่
ไทยสามารถสง่ออกได ้

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากบับริษัทรถบรรทกุไฟฟ้าระดบัโลก ซึ่งจะเป็น
รถบรรทกุที่ใชเ้วลาขนสง่นอ้ยลงและประหยดัน า้มนัเพิ่มมากขึน้ อนัเป็นแผนธุรกิจในอนาคตของบรษัิท 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏวา่
ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชมุและปิดประชมุในเวลา 15.46 น. 

 
 

 

ลงช่ือ     -นายชนนิทร ์เยน็สดุใจ- 

(นายชนินทร ์เย็นสดุใจ) 

ประธานท่ีประชมุ 

 


