รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ณ ห้อง VCV ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
เลขที่ 159 หมูท่ ี่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วัน เวลา และสถานที่
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง VCV ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
จากัด เลขที่ 159 หมูท่ ี่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
องค์ประชุม
ณ เวลา 14.00 น. มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 35 ราย รวมทัง้ สิน้ 39 ราย
รวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 23,501,690,639 หุน้ จากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชาระแล้ว 23,812,809,911 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 98.69 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่จาหน่ายได้แล้ว
ของบริษัท จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าว
เปิ ดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวยุพาพรรณ พวงพั่วเพชร ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายชนินทร์
2. ดร.ทรงภพ
3. นายกุศล

เย็นสุดใจ
พลจันทร์
สังขนันท์

4. นายชินวัฒน์
5. หม่อมหลวงพิพฒ
ั น์ไชย

อัศวโภคี
เพ็ญพัฒน์

6. นายศรัทธา
จันทรเศรษฐเลิศ
กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. นายวนรัชต์
2. นายนิรุทธ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าคอบแทน
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

ตัง้ คารวคุณ
เจียกวธัญญู

กรรมการ
กรรมการ

เมฆจาเริญ
พวงโลก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อดิสรสงขลา จากัด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายประกรณ์
2. นายวิโรจน์
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ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนันทวัฒน์
นายศักดา
นายคม
นางสาวสุภทั รา
นางสาวณัฐนิช
นางสาวหยาดอรุณ

สารวญหันต์
นกบรรจง
วชิรวราการ
คีรนิ ทร์สกุนา
สุทเธนทร์
ลักษมีเศรษฐ

ผูส้ อบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ผูส้ อบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย

เริ่มการประชุม
ผู้ด าเนิ น การประชุม กล่าวต้อ นรับและขอบคุณผู้ถื อ หุน้ และผู้เข้าร่วมประชุม ที่ มาเข้า ร่ว มการประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 และได้ชี ้แ จงให้ท ราบถึ ง ข้อ มู ล เบื ้อ งต้น ของบริ ษั ท ว่ า ขณะนี ้บ ริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
14,332,757,847.49 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 14,049,557,847.49 บาท เป็ นหุน้ สามัญจดทะเบียนชาระแล้ว
จานวน 23,812,809,911 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.59 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมในการประชุม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 จะเป็ นบุคคลผูท้ ี่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (Record Date) คือ วันที่ 3 เมษายน 2563
ก่ อ นด าเนิ น การประชุ ม ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ได้ชี ้แ จงหลัก เกณฑ์แ ละขั้น ตอนการลงคะแนนเสี ย ง และ
การนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละรายหรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ หรือที่ได้รบั มอบฉันทะมา โดยให้หนึง่ หุน้ เท่ากับหนึง่ เสียง ซึง่ เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท

2.

กรณีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ปฏิบตั ิการลงคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้


ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายหรือผูร้ บั มอบฉันทะลงลายมือชื่อ
ในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน



การลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ ขอให้ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายหรือผูร้ บั มอบฉันทะทาเครื่องหมาย
ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ ในบัตรลงคะแนนของ
แต่ละวาระ โดยจะขอให้ผทู้ ี่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึน้ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ ดังนัน้ สาหรับผูท้ ี่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนเสียง
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
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3.



การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงออกจากจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนัน้ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ในวาระนัน้ ๆ



สาหรับ ผู้ที่ อ อกเสีย งเห็ น ด้ว ย ในแต่ละวาระ ขอให้เ ก็ บ บัต รลงคะแนนไว้ก่ อ น และส่ง คื น แก่
เจ้า หน้า ที่ ข องบริษั ท เมื่ อ เสร็ จ สิ น้ การประชุม ทั้ง นี ้ การลงคะแนนเสี ย งในการประชุม ครัง้ นี ้
เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมทัง้ หมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน



การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ (บัตรเสีย)
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครือ่ งหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
5) บัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนซา้ ในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว
หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้

กรณีผถู้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ
หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้
หรือผูม้ อบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ อบฉันทะ
กรณี ผู้ถื อ หุ้น ต่า งประเทศที่ แ ต่ง ตั้ง คัสโตเดี ย นในประเทศไทยเป็ น ผู้ร ับ ฝากและดูแ ลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการ
ลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ

4.

ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษัท ข้อ 40 กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมมีเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด” ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ว่าเห็นด้วยในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผถู้ ือหุน้ มีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่า
ผูถ้ ือหุน้ ไม่อนุมตั ิในวาระนัน้ ๆ ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ “งดออกเสียง” จะไม่นามาเป็ นฐานในการนับคะแนน
สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ขอให้ผถู้ ือหุน้
ลงมติเป็ นรายบุคคล
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ให้
ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 8 การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน
14,332,757,847.49 บาท เป็ น 12,146,404,955.50 บาท และจากทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ว จ านวน
14,049,557,847.49 บาท เป็ นจานวน 11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ
หุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 0.59 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และผล
ขาดทุน สะสมของบริษั ท โดยมี จ านวนหุ้น คงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น และวาระที่ 9 การแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม หนัง สือ บริค ณห์สนธิ ข องบริ ษั ท ข้อ 4. เพื่ อ ให้สอดคล้อ งกับ การลดทุน จดทะเบี ย นของบริษัท
ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้
โดยในกรณีผถู้ ือหุน้ มีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่อนุมตั ิในวาระนัน้ ๆ ส่วนผู้
ถือหุน้ ที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะนามาเป็ นฐานในการนับคะแนน
5.

สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยูใ่ นห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถทาการลงคะแนน
เสียงล่วงหน้าในวาระที่ยงั ไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อน
ออกจากห้องประชุม

6.

คะแนนเสียงของจานวนผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผูถ้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ ท่านที่มาล่าช้าไม่ทนั ในวาระใดจะได้รบั บัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่กาลังดาเนินการ
ประชุ ม และยัง ไม่ ไ ด้ด าเนิ น การประชุ ม ดัง นั้น จ านวนผู้เ ข้า ร่ว มประชุ ม ในแต่ ล ะวาระจึ ง อาจ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงและอาจไม่เท่ากัน

7.

ในการนับคะแนนในครัง้ นี ้ บริษัทมีตวั แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด คือ
นางสาวณัฐนิช สุทเธนทร์ เป็ นพยานในการนับคะแนน

8.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้
สาหรับคาถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม หรือให้ความเห็น
ในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ
งดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซา้ กัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายอื่นได้ใช้สิทธิ ดว้ ย
และเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด

หลัง จากจบการชี แ้ จง ประธานฯ กล่า วต้อ นรับ ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม และด าเนิ น การประชุม ตามระเบี ย บวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2563
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ช ย์ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดแล้ว โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
ซึ่งประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ใน
รายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏ
ว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ เป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
ซึง่ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน
23,501,690,669
100.00
0
0
0
0
0
0
23,501,690,669
100.00

1. มติใ นวาระนี จ้ ะต้อ งได้ร บั การรับ รองด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผูถ้ ือ หุน้ ซึ่ง มาประชุม และ ออกเสียง
ลงคะแนน
2. ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจานวน 1 ราย จานวนหุน้ 30 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้า
ประชุมในวาระนีท้ งั้ สิน้ จานวน 40 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 23,501,690,669 หุน้

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
ประธานฯ ขอให้นายประกรณ์ เมฆจาเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม นายประกรณ์
ชีแ้ จงสรุปผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562 ต่อที่ประชุม ดังนี ้
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ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขาย (Sales) ประมาณ 10,175 ล้านบาท ต้นทุนการขาย (Total Cost of
Goods Sold) ประมาณ 8,658 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นอัต ราร้อ ยละ 85.1 ก าไรขั้น ต้น (Gross Profit)
ประมาณ 1,517 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นอัต ราร้อ ยละ 14.9 ค่ า ใช้จ่ า ยในการขาย (Total Selling and
Administrative Expenses) โดยประมาณ 702.337 ล้านบาท EBITDA ประมาณ 999 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 9.8 กาไรสุทธิ (Net Profit) ประมาณ 466 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.6 ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่
ประชุมเพิ่มเติมว่า งบการเงินของบริษัท สาหรับปี 2563 ไตรมาสที่ 1 จะแสดงรายการธุรกรรมการลงทุนใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นอกจากนี ้ ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ถึงโครงสร้างของบริษัทก่อนการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ
(Reverse Takeover: RTO) ประกอบด้วย บริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จากัด ซึ่งลงทุนในบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด (“PDITL”) โดย PDITL ประกอบธุรกิ จผลิตสายไฟฟ้า (Wire and
Cable)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

6/24

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วย
1. สายไฟฟ้าแรงต่า ถึง ปานกลาง (Low to Medium Voltage) คือ สายไฟฟ้าแรงดันขนาด 220 โวลท์ ซึง่
ใช้ท่วั ไปตามบ้านเรือน
2. สายไฟฟ้าแรงปานกลาง ถึง สูง (Medium to High Voltage)
3. สายไฟฟ้าแรงสูง ถึง สูงพิเศษ (High to Extra High Voltage) มีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 500,000 โวลท์
ซึง่ มีผผู้ ลิตสายไฟฟ้าแรงสูง ถึง สูงพิเศษ ในประเทศไทยประมาณ 4 ราย และมีการแข่งขันสูง
ลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย
1. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการ
ไฟฟ้านครหลวง เป็ นต้น
2. บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCG) บริษัท ไออาร์พีซี จากัด
(มหาชน) (IRPC) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT) เป็ นต้น
3. บริษัทต่างประเทศ เช่น General Electric (GE) ABB Limited และ Siemens เป็ นต้น
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นอกจากนี ้ เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทาการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover: RTO) และ
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อบริษัท จากเดิมชื่ อ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จากัด (มหาชน) (“SMM”)
เป็ น บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“STARK”)

ณ ปั จจุบัน บริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิ จสื่อ สิ่งพิมพ์แ ล้ว และมุ่งเน้นธุรกิ จผลิตสายไฟฟ้า โดยบริษัท เป็ น
Holding Company ในการถือหุน้ ในบริษัทย่อยอื่น ๆ
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ต่อมาบริษัทได้ทารายการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษัท อดิสรสงขลา จากัด (“อดิสร”) รวมถึงการเข้า
ลงทุ น ใน Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“Thipha”) และ Dong Viet Non-Ferrous Metal
and Plastic Joint Stock Company (“Dovina”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม รวมถึงบริษัท ไทย เคเบิล้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“TCI หรือ ภายใต้ชื่อสินค้า The Nation”)
ในปั จ จุบัน บริษั ท มี โรงงานผลิต สายไฟฟ้า ภายในประเทศไทย 3 แห่ง และในสาธารณรัฐ สัง คมนิ ย ม
เวียดนาม 1 แห่ง จึงทาให้บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตสายไฟฟ้าอันดับ 1 ของอาเซียน
โครงสร้างธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า ได้แก่ PDTIL Thipha Dovina และ TCI
2. ธุรกิจโลจิสติกส์เกี่ยวกับธุรกิจปิ โตรเลียมและอื่น ๆ ได้แก่ อดิสรสงขลา
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นอกจากนีจ้ ะเห็นได้วา่ อาเซียนมีอตั ราการเติบโตมากที่สดุ ถึงร้อยละ 6 โดยแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัท
คือ การเพิ่มรายได้ของบริษัทจากอันดับ 13 เป็ นอันดับ 9

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จุดสีฟา้ แสดงให้เห็นถึงประเทศที่บริษัทส่งออกสินค้าเมื่อ 5 ปี
ที่ผา่ นมา (ปี 2558)
ในปั จจุบนั จุดสีแดง บริษัทได้เพิ่มประเทศสาหรับการส่งออกสินค้ามากขึน้

นอกจากนี ้ PDITL ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้ามีรายได้เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 14.6 และมีกาไรเพิ่มขึน้
ร้อยละ 18.9 และอดิสรซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และธุรกิจเกี่ยวกับปิ โตรเลียมมี
รายได้เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 9.6 และกาไรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.7 ซึ่งบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 100 ใน PDITL และ
อดิสร
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ทัง้ นี ้ บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว สาหรับงบการเงินปี 2563 ไตรมาสที่ 1 จะแสดงรายได้ของ
ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า และธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (Manpower Services) ของอดิสร สาหรับ
งบดุลไตรมาสที่ 1 จะแสดงให้เห็นถึงเห็นรายได้ของธุรกิจผลิต สายไฟฟ้า ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร
บุคคล (Manpower Services) ของอดิสร และการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งยังไม่รบั รู ้
รายได้แต่ปรากฏในงบดุลแล้ว

เมื่ อ เปรีย บเทีย บกับ งบการเงิ น ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 จะเห็ น การเปลี่ย นแปลงจาก SMM มาเป็ น บริษัท
ทัง้ นี ้ สัดส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ ม และค่าตัดจาหน่าย (Debt to EBITDA) เท่ากับ
5.8 เท่า ซึง่ สูงขึน้ เนื่องจากยังไม่มีการรับรูร้ ายได้ของธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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นอกจากนี ้ ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจโลจิสติกส์เป็ นธุรกิจที่อาศัย ความชานาญเฉพาะทางของธุรกิจ
และได้รบั ผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากการขนส่งยังจาเป็ นสาหรับ ภาคธุรกิจอื่น ๆ สาหรับธุรกิจผลิต
สายไฟฟ้า บริษัทจะมุง่ ไปสู่ Energy Storage Component รวมถึงการรับสัมปทาน เนื่องจากต้นทุนพลังงาน
หมุน เวี ย น (Renewable Energy) ลดลง แต่ต ้น ทุน สายไฟฟ้าในระบบพลัง งานหมุน เวี ยน (Renewable
Energy) ไม่ได้ลดลง

แผนธุรกิจในอนาคตของธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าประกอบด้วย 6 ระยะ ซึง่ ตอนนีบ้ ริษัทผ่านระยะที่ 1 ถึง 3 แล้ว
สาหรับระยะที่ 5 คือ Horizontal Acquisition in Wire and Cables Business และระยะสุดท้าย คือ เป็ น
ผูร้ บั สัมปทาน
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สาหรับธุรกิจพลังงานและโลจิสติกส์ (Energy and Logistic) ประกอบด้วย การลงทุนในอดิสรจะเห็นได้วา่ มี
การรวมกันระหว่างธุรกิจผลิต สายไฟฟ้าและธุรกิจโลจิสติกส์ นอกจากนี ้ บริษัท มีโอกาสในการขยายธุรกิจ
โดยการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ ตามที่ได้กล่าวใน Opportunity Day
ประธานฯ ชีแ้ จงแผนเป้าหมายรายได้ของบริษัทในอีก 5 ปี ต่อที่ประชุม มีรายละเอียดตามแผนภาพด้านล่าง

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
นายนรา ศรีเพชร ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 อย่างไร และจากการที่หลายกระทรวงมีการปรับเปลีย่ นงบประมาณ จะส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทหรือไม่
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ประธานฯ ชี ้แ จงว่ า บริ ษั ท ได้ร ับ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของไวรัส COVID-19 เล็ ก น้อ ย แต่
โรงงานผลิตสายไฟฟ้ายังคงดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ บริษัทมีมาตรการรองรับและมาตรการป้องกัน
ต่าง ๆ นอกจากนี ้ กระทรวงพลังงานได้รบั จัดสรรงบประมาณจานวน 30,000 ล้านบาท หน่วยงานภายใต้
กระทรวงพลังงานที่ดาเนินธุรกิจกับบริษัท ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ดังนัน้ การซือ้
ขายกับหน่วยงานราชการอาจล่าช้าบ้าง แต่งบประมาณของหน่วยราชการยังคงเดิม และขอให้ผถู้ ื อหุน้
มั่นใจในการประกอบธุรกิจของบริษัท
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม

วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 สาหรับปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทา
งบดุลและบัญ ชี ก าไรขาดทุน ณ วัน สิน้ สุด ของรอบปี บัญ ชี ของบริษัท เสนอต่อ ที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุน้
ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติง บดุลและบัญชี กาไรขาดทุน ดังนัน้ บริษัทจึงได้จัดทางบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ โดยงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
นายนรา ศรีเพชร ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ปี 2561 บริษัทมียอดขายในประเทศ ประมาณ 8,600 ล้านบาท แต่ปี 2562 ยอดขายลดลงเหลือ 7,800
ล้านบาท มีสาเหตุจากอะไร
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ยอดขายลดลงเนื่องจากราคาของสินค้าขึน้ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ น
2. บริษัทมี สินค้าคงเหลือ ประมาณ 4,000 ล้านบาท บริษัทมีแผนการระบายสินค้าคงเหลือ ในอนาคต
อย่างไร
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า สิน ค้า คงเหลือ ขึน้ อยู่กับ ช่ ว งระยะเวลาการระบายสิน ค้า โดยสิน ค้า คงเหลือ
ประกอบด้วย วัตถุดิบ (Raw Materials) ซึ่งบริษัทต้องกักเก็บไว้เมื่อราคาของวัตถุดิบลดลง และ สินค้า
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สาเร็จรู ป (Finished Goods) ซึ่งบริษัทต้องมีคลังสินค้าสาเร็จรู ปสาหรับการส่งให้หน่วยงานภาครัฐ ซึง่
อาจจะต้องส่งสินค้าทันทีเมื่อได้ลงนามสัญญา
3. Road Map 5 ปี ของบริษัทมีการเปลีย่ นแปลงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หรือไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะเร่งแผนธุรกิจให้เร็วขึน้ เนื่องจากจะเกิด
Fall out จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาให้บริษัทสามารถเติบโตด้วยตนเองและการลงทุน
(Acquisition)
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกาไรขาดทุน
ประจาปี 2562 สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
23,501,690,669
100.00
0
0
0
0
0
0
23,501,690,669
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ประธานฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุม ว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กาหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้จ่ายเงินปั นผล
ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ของบริษัทที่ผ่านมานัน้ พบว่าบริษัทยังมีขาดทุนสะสม
จานวน 519.70 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2562 ได้ จึง เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ การงดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ สาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2562
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
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มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติ การงดจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง) ร้อ ยละของจ านวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
23,501,690,669
100.00
0
0
0
0
0
0
23,501,690,669
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุก
ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ต รงเป็ น สามส่วนไม่ได้ ก็ ใ ห้อ อกโดยจานวนใกล้ที่ สุดกับ หนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระมีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการที่ครบกาหนดพ้นออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน
3 ท่าน ดังนี ้
(1) นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ

กรรมการ

(2) นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(3) หม่อมหลวงพิพฒ
ั น์ไชย เพ็ญพัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทางานของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
ตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้กรรมการทัง้ 3 ท่านออก
จากที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
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มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
ตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
2. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3. หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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กรรมการ
จานวน (เสียง) ร้อ ยละของจ านวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
23,501,690,669
100.00
0
0
0
0
0
0
23,501,690,669
100.00
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จานวน (เสียง) ร้อ ยละของจ านวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
23,501,690,669
100.00
0
0
0
0
0
0
23,501,690,669
100.00
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จานวน (เสียง) ร้อ ยละของจ านวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
23,501,690,669
100.00
0
0
0
0
0
0
23,501,690,669
100.00
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หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ดย่อยประจาปี
2563
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ขอ้ บังคับของบริษัทมิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตาม
วรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กาหนดว่า ให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นผูก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)
18,750
15,000
12,500
10,000
-

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
25,000
20,000
12,500
10,000
25,000
20,000

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ มัติ ก าหนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท
และคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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จานวน (เสียง) ร้อ ยละของจ านวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
23,501,690,669
100.00
0
0
0
0
0
0
23,501,690,669
100.00
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หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯ ขอให้ ดร.ทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
ดร.ทรงภพ ชีแ้ จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา ประสบการณ์
และมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความรูค้ วามเข้าใจกลุม่ บริษัทเป็ นอย่างดี จึงเห็นสมควร
เสนอให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษัทประจาปี 2563
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนีเ้ ป็ นผูท้ าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
(1)
(2)
(3)
(4)

นายนันทวัฒน์
นายชวาลา
นายวัลลภ
นางวิลาสินี

สารวญหันต์
เทียนประเสริฐกิจ
วิไลวรวิทย์
กฤษณามระ

ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 7731 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 7098

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษั ทย่อยของบริษัท
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผูส้ อบบัญชี
ลาดับที่ 1-3 ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีเป็ นปี ที่ 2 และผูส้ อบบัญชี ลาดับที่ 4 ได้รบั การเสนอชื่อ
เป็ นปี แรก
สาหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ขอบเขตงานประกอบด้วย 4 บริษัท แต่ปี 2563 ประกอบด้วย
8 บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจาณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวน
ไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสงู ขึน้ เนื่องจากบริษัท
มีบริษัทย่อยเพิ่มขึน้
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
นายไกลวัลย์ คทวณิช ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. บริษัทได้มีการหารือเพื่อกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ตายตัวหรือไม่ เนื่องจากหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ระบุวา่ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนไม่เกิน 4,000,000 บาท
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า บริษัทระบุวา่ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจานวนไม่เกิน 4,000,000 บาท เนื่องจาก
ที่ผา่ นมาจะกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผสู้ อบบัญชีสามารถเบิกเพิ่มเติมได้
2. ค่าใช้จ่ายที่ผสู้ อบบัญชีสามารถเบิกเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง
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นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์ ผูส้ อบบัญชีชีแ้ จงว่า การกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเป็ นวงเงิน
ไม่เกิน 4,000,000 บาท เนื่องจากอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ระบุในสัญญา จึงกาหนด
วงเงินค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับการบริหารการทางาน
3. ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 มีจานวนเท่าใด และค่าใช้จ่ายที่ผูส้ อบบัญชีสามารถเบิกเพิ่มเติมได้มี
อะไรบ้าง
นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน ชีแ้ จงว่า ในปี 2563 ค่าสอบบัญชี
มีจานวน 1,500,000 บาท และค่าสอบบัญชี ไตรมาสละ 710,000 บาท รวมเป็ นจานวน 2,130,000
บาท รวมค่าสอบบัญชี ทงั้ หมดประจาปี 2563 เป็ นจานวน 3,630,000 บาท ซึ่ง รวมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่จานวน 2 ฉบับ และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย วงเงินที่เหลือประมาณ
300,000 กว่าบาท สาหรับค่าใช้จ่ายกรณี ที่มีขอบเขตงานเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2563 ทัง้ หมดต้องไม่เกินจานวน 4,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีคานวณ
จากชั่วโมงการทางาน
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า กระบวนการจัดทางบการเงินและสอบบัญชีของบริษัทค่อนข้างซับซ้อน
ส่วนหนึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัทในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี ้ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามมีหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไป (Generally Accepted Accounting: GAAP) แตกต่าง
จากประเทศไทย จึงทาให้ตอ้ งมีการปรับปรุงกับ GAAP ของประเทศไทย
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีคาถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

จานวน (เสียง) ร้อ ยละของจ านวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
23,501,690,669
100.00
0
0
0
0
0
0
23,501,690,669
100.00

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจ ารณาอนุ มัติการลดทุ นจดทะเบียนของบริษัท จานวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุนจด
ทะเบีย นจานวน 14,332,757,847.49 บาท เป็ น 12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ ว จ านวน 14,049,557,847.49 บาท เป็ นจ านวน 11,906,404,955.50 บาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจานวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ
23,812,809,911 หุ้น
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
ได้ มี ม ติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเ บี ย นของ บริ ษั ท
จ านวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุน จดทะเบีย นจ านวน 14,332,757,847.49 บาท เป็ น
12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 14,049,557,847.49 บาท เป็ นจานวน
11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 0.59 บาท เป็ น
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และผลขาดทุนสะสมของบริษั ท และบริษัทจะ
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านได้
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
นายไกลวัลย์ คทวณิช ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะการแก้ไขวาระการประชุมเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึน้ ดังนี ้
จากเดิม
พิจ ารณาอนุม ตั ิก ารลดทุน จดทะเบีย นของบริษัท เป็ นจานวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุน จด
ทะเบีย นจานวน 14,332,757,847.49 บาท เป็ น 12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วจานวน 14,049,557,847.49 บาท เป็ นจานวน 11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 0.59 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้
และผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจานวนหุน้ คงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุน้
แก้ไขเป็ น
พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารลดทุน จดทะเบีย นของบริษ ั ท จ านวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุน จด
ทะเบีย นจานวน 14,332,757,847.49 บาท เป็ น 12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วจานวน 14,049,557,847.49 บาท เป็ นจานวน 11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 0.59 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้
และผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจานวนหุน้ คงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุน้
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

21/24

มติท่ปี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ เ ป็ น เอกฉัน ท์ อ นุม ัต ิก ารลดทุน จดทะเบีย นของบริษ ัท จ านวน
2,186,352,891.99 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 14,332,757,847.49 บาท เป็ น 12,146,404,955.50
บาท และจากทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 14,049,557,847.49 บาท เป็ นจานวน 11,906,404,955.50
บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 0.59 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50
บาท เพื่ อ ชดเชยส่ว นต่ ากว่ามูลค่า หุน้ และผลขาดทุน สะสมของบริษั ท โดยมี จ านวนหุ้น คงเดิมเท่ากับ
23,812,809,911 หุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง) ร้อ ยละของจ านวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
23,501,690,669
100.00
0
0
0
0
0
0
23,501,690,669
100.00

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ขอให้ นายคม วชิ ร วราการ ที่ ป รึก ษากฎหมาย ชี แ้ จงต่อ ที่ป ระชุม นายคม ชี แ้ จงว่า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทซึง่ ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข องบริ ษั ท ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม )
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 จึง ได้มีมติให้
นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

: 12,146,404,955.50 บาท

แบ่งออกเป็ น

: 24,292,809,911 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น

: 0.50 บาท
:
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(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
หกล้านสี่แสนสี่พนั เก้าร้อยห้าสิบ
ห้าบาทห้าสิบสตางค์)
(สองหมื่ น สี่ พัน สองร้อ ยเก้า สิ บ
สองล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อย
สิบเอ็ดหุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)
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หุน้ สามัญ

: 24,292,809,911 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่ม-ี

(สองหมื่ น สี่ พัน สองร้อ ยเก้า สิ บ
สองล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อย
สิบเอ็ดหุน้ )
-”

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง) ร้อ ยละของจ านวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
23,501,690,669
100.00
0
0
0
0
0
0
23,501,690,669
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
1. นายสุวรรณ เดชะรินทร์ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี ้
1.1 ลักษณะธุรกิจของบริษัทแตกต่างจากธุรกิจของบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล้ จากัด อย่างไร
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ธุรกิจของบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล้ จากัด แตกต่างจากธุรกิจของบริษัท
เนื่องจากบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล้ จากัด ผลิตสายไฟลวดอาบนา้ ยาทองแดง (Enameled
Copper Wire) แต่ไม่มีพลาสติกหุม้ เป็ นฉนวนและไม่เน้นการส่งออก ในขณะที่บริษัทไม่ได้ผลิต
สายไฟลวดอาบนา้ ยาทองแดง (Enameled Copper Wire) และส่งออกสินค้ามาก แต่มีหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจเป็ นลูกค้าเหมือนกัน
1.2 ลักษณะธุรกิจของ Thipha และ Dovina เป็ นอย่างไร
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ประธานฯ ชีแ้ จงว่า Thipha และ Dovina มีเนือ้ ที่ประมาณ 100 กว่าไร่ และผลิตสายไฟฟ้าแรงต่า
ถึง ปานกลาง โดยเป็ นการผลิตแบบ Made to order แต่กาลังปรับเปลี่ยนให้เป็ นการผลิต แบบ
Made to stock ด้วย
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 ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ทาให้บริษัทสามารถซือ้ วัตถุดิบราคาถูกลง และมีโอกาสทางธุรกิจสาหรับ
ส า ย ไ ฟ ฟ้ 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 ไ ฟ ฟ้ า แ ร ง ต่ า ถึ ง
ปานกลาง โดยบริษัทจะนาเทคโนโลยีในประเทศไทยสาหรับการผลิตสายไฟฟ้าแรงสูงไปใช้ในการ
ผลิตสายไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย นอกจากนี ้ สายไฟฟ้าบางชนิดที่สามารถ
ผลิตได้ทงั้ ในประเทศไทยและเวียดนาม ทาให้บริษัทสามารถบริหารจัดการผลิตสายไฟฟ้าดังกล่าว
โดยมีตน้ ทุนต่าที่สดุ ได้ เพราะค่าแรงประเทศเวียดนามต่ากว่าค่าแรงประเทศไทย ซึ่งเป็ นผลดีต่อ
บริษัท
2. นายชวาพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า Thipha และ Dovina ส่งออก
สายไฟฟ้าหรือไม่
นายประกรณ์ เมฆจาเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า Thipha และ Dovina ส่งออกสายไฟฟ้า
ด้วย และเนื่องจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับหลาย
ประเทศ ซึง่ ทาให้บริษัทสามารถขยายประเทศส่งออกสายไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ นอกเหนือไปจากประเทศที่
ไทยสามารถส่งออกได้
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทรถบรรทุกไฟฟ้าระดับโลก ซึ่งจะเป็ น
รถบรรทุกที่ใช้เวลาขนส่งน้อยลงและประหยัดนา้ มันเพิ่มมากขึน้ อันเป็ นแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัท
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีคาถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิ ดประชุมในเวลา 15.46 น.
ลงชื่อ

-นายชนินทร์ เย็นสุดใจ(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)
ประธานที่ประชุม
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