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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

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

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วัน เวลา และสถานที ่

วันศุกร์ที่  29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบควิดแลบ ถ่ายทอดสด 
ณ หอ้งประชุม ส านกังานใหญ่ บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์
ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง จ านวน 8 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้2,037,553 หุน้ 
และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 449 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้10,191,101,144 หุน้ รวมทัง้สิน้ 457 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ทั้งสิ ้น 10,193,138,697 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 11,906,404,956 หุ้น  
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 85.6105 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ของบรษิัท จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ทัง้นี ้ในระหว่างการประชมุ มีผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเองเพิ่มในวาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 8 อีกจ านวน 6 ราย รวมผูเ้ขา้ประชมุ
ทั้งหมด 463 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้10,209,100,624 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 85.7446 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดที่ออกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ของบรษิัท 

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวศุภยา  
เรืองวิทยานนท ์ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษทั 

1.  นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 
2.  นายประกรณ ์ เมฆจ าเรญิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3.  ด.ร.ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

5.  นายนิติ  จึงนิจนิรนัดร ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6.  นายศรทัธา  จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบรษิัท 
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กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

1.  นายนิรุทธ เจียกวธัญญ ู กรรมการ 

กรรมการทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เน่ืองจากตดิภารกจิอื่น 

1. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

2. นายชินวฒัน ์ อศัวโภค ี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  นายวิโรจน ์ พวงโลก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั  
(บรษิัทย่อยของบรษิัท) 

ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  นายนนัทวฒัน ์ ส ารวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชี บรษิัท ดีลอยท ์ทชู โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จากดั 
2.  นายเอกชยั โชติพิทยสนุนท ์ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
3.  นางสาวกชกร เหลืองรตันมาศ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 และไดช้ีแ้จงใหท้ราบถึงขอ้มูลเบือ้งตน้ของบริษัทว่า ขณะนีบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 15,875,206,607 
บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 11,906,404,956 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 15,875,206,607 หุ้น  
เป็นหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้จ านวน 11,906,404,956 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  

นอกจากนี ้ผู้ด  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี ้ 
เป็นระบบของบริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคลอ้งกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน  
เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรบัรองระบบ
ควบคมุการประชมุจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA) 

ก่อนด าเนินการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระการประชมุเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยให้
นบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งนี ้ไม่สามารถแบ่งการ 
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

3. ขอใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี ้ 

(1) ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง โดยกดปุ่ มสญัลกัษณเ์ครื่องหมายถกูในเมนูล าดบัท่ี 1 ทางแถบ
เมนทูี่ปรากฏอยู่ทางซา้ยมือ 

(2) หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ผู้ถือหุ้นท าการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียง 

(3) กดปุ่ ม “ส่ง” เพื่อยืนยนัการลงคะแนนเสียงของท่าน 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระไดจ้นกว่าที่ประชมุจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ 

4. การนบัผลคะแนน  

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสยีงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเขา้ในระบบ จะถือว่ามมีติ
เห็นดว้ยตามที่ไดเ้สนอต่อท่ีประชมุ 

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการลงชื่อ 
เข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราวเ์ซอรอ์ื่น การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านีจ้ะถูกตัดออกจาก  
ระบบโดยอตัโนมตัิ 

ทั้งนี ้หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยการท าหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. และท่านผู้ถือหุ้นที่มีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . และแบบ ค.  
มายงับรษิัท ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได ้
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หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง 

1. ภายใตข้อ้บังคับของบริษัทขอ้ 40 ในวาระปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง 
เป็นเสียงชีข้าด  

2. ส าหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2565 ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรับวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ของบริษัทอีกจ านวน 
300,000,000 เหรียญสหรฐั จากวงเงินเดิมจ านวนรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรฐั เป็นวงเงินรวม 
ไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรฐั ภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดที่ก าหนด ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุมเฉพาะที่
ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วน าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี ้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียง 
ที่ผูม้อบฉนัทะไดล้งคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. เรียบรอ้ยแลว้  

4. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละ
ระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ  
จึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

การถามค าถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
นัน้ ๆ โดยขอใหผู้ถื้อหุน้กดปุ่ มเครื่องหมายหนา้ต่างแชทในเมนูล าดบัที่ 3 พรอ้มทัง้พิมพ ์ชื่อ นามสกุล และสถานะของผูถื้อหุน้ 
เช่น มาดว้ยตนเอง หรือ รบัมอบฉันทะ เพื่อที่บริษัทจะไดบ้นัทึกรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น หลงัจากนัน้  
ใหผู้ถื้อหุน้พิมพข์อ้ความที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม และกด “ส่ง” ขอ้ความดงักล่าวมายงับรษิัท  

หลังจากนั้น ผู้ด  าเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านค าถามของท่านตามล าดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ โดยบริษัท 
ขอสงวนสิทธ์ิในการตอบค าถามท่ีตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามภายหลัง 
จากการปิดการประชุมตามวิ ธีการที่ ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกค าถาม 
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ค  าถามถกูส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก 
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เพื่อการปฏิบตัิตามแนวทางที่ดีในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ
ในครัง้นี ้บริษัทจึงขอเชิญ นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท ์และนางสาวกชกร เหลืองรัตนมาศ ตัวแทนจากบริษัท กุดั่น แอนด ์ 
พารท์เนอร ์จ ากดั ที่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูท้  าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ รวมถึงดแูลการประชุม 
ผูถื้อหุน้ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

บริษัทไดก้ าหนดวนั (Record Date) เพื่อก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2565 ส าหรบัการประชุมในวนันี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเองจ านวน 8 ราย 
คิดเป็นจ านวน 2,037,553 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 449 ราย คิดเป็นจ านวน 10,191,101,144 หุ้น รวมจ านวน 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุทัง้หมด จ านวน 457 ราย คิดเป็นจ านวน 10,193,138,697 หุน้ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 85.6105 ของหุน้ท่ีออก
และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท เป็นอนัครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทซึง่ก าหนดให้
ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 
แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่า และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี ้ ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองเพิ่มในวาระที่  1 วาระที่  3 และวาระที่  8  
อีกจ านวน 6 ราย รวมผูเ้ขา้ประชุมทัง้หมด 463 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้10,209,100,624 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 85.7446 
ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท 

หลงัจากจบการชีแ้จง ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อ
วันศุกร์ที่  30 เมษายน 2564 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ 
วนัศกุรท์ี่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 10,193,249,718 100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย 5 0.0000% 
งดออกเสียง 0 0.0000% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,193,249,723 100.0000% 
หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน  
2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชมุจ านวน 2 ราย จ านวนหุน้ 111,026 

หุ้น  รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี ้ทั้ง สิ ้นจ านวน 459 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
10,193,249,723 หุน้ 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด 
ในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นายประกรณ์ เมฆจ าเริญ ได้ชี ้แจงให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับกลยุทธ์ในการเติบโต (Growth Strategy) 
ของบริษัท ทั้งหมด 4 ข้อ ไดแ้ก่ (1) สินคา้ที่มีอัตราก าไรสูง (High Margin Products) (2) การขยายตลาด  
ทัง้ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และตลาดต่างประเทศอื่น ๆ (Market Expansion) (3) การพฒันาตน้ทนุ
ของสินคา้ การลดค่าใชจ้่าย เพื่อใหบ้ริษัทมีความสามารถในการแข่งขนั (Enhance Cost Competitiveness) 
และ (4) Unlock Value for Shareholders 

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 มีประเด็นที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ (1) ยอดขาย (Strong Sales 
Performance) (2) ผลก าไรท่ีมีการขยายตวัที่สงูขึน้ (EBITDA Margin Expansion) (3) ยอดจอง (Order Book 
Growth) (4) การจัดสรรหนี ้ (Delivering on Deleverage) และ (5) การด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) (Effective COVID-19 to Mange Operational 
Impact) โดยโรงงานทัง้หมดของบรษิัทสามารถด าเนินการไดต้ามปกติ  

ส าหรบัปี 2564 บริษัทมียอดขายสูงขึน้จากสินคา้ที่มีอัตราก าไรสูง (High Margin Products) ซึ่งเป็นไปตาม 
กลยทุธข์องบรษิัทที่วางไวท้ัง้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม  โดยในปี 2564 บรษิัทมียอดขายประมาณ 
27,006 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 ซึ่งมีประมาณ 18,012 ลา้นบาท และบริษัทมีก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย 
ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) และก าไรสุทธิที่สูงขึน้ เนื่องจากบริษัทมียอดขาย 
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ที่มากขึน้จากสินคา้ที่มีอัตราก าไรสูง (High Margin Products) และบริษัทสามารถควบคุมค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  
ไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

ในส่วนของวัตถุดิบหลักของบริษัท จากราคาทองแดงและอลูมิเนียมที่มีการปรบัตัวสูงขึน้ บริษัทมีการปรบั
ราคาสินคา้ตามราคาของตน้ทนุวตัถดุิบ ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจสายไฟ ท าใหบ้รษิัทสามารถ
รกัษาอตัราการท าก าไรไดแ้มว้่าราคาตน้ทนุวตัถดุิบจะมีความผนัผวน 

ในส่วนของการลดภาระหนีสิ้น บริษัทสามารถลดอตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio) จาก 2.99 เท่า ในปี 2563 เป็น 2.49 เท่า 
ในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของบรษิัท 

ส าหรับการส่งออก บริษัทสามารถขยายตลาดการส่งออกได้มากขึน้ ในปี 2564 บริษัทมีฐานลูกค้าใน
ต่างประเทศเพิ่มขึน้ 42 ประเทศ โดยบริษัทสามารถขยายตลาดได้ เนื่องจากบริษัทมีพันธมิตร (Global 
Partners)  เช่น เอบีบี  (ABB)  ซี เมนส์ (SIEMEN)  เป็นต้น และการท างานร่วมกับผู้ผลิตที่ทางบริษัท 
เป็นผูร้บัผลิตสินคา้ (OEM) รวมไปถึงการรว่มมือกบักลุ่มผูข้ายประเภทไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage) ทัง้หมดนี ้
ท  าใหบ้รษิัทสามารถเสนอการใหบ้รกิารแบบครบวงจร (Total System) แก่ลกูคา้ได ้

ในส่วนของยอดจอง (Order Book) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมียอดจอง (Order Book) อยูท่ี่ 12,329 
ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นตลาดประเทศไทยจ านวนประมาณ 8,211 ลา้นบาท และตลาดประเทศเวียดนาม
จ านวนประมาณ 4,118 ลา้นบาท ส าหรบัโครงการท่ีบรษิัทไดด้  าเนินการเมื่อปี 2563 และทยอยสง่มอบในปี 
2564 ส าหรบัในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ 
(1) โครงการกลุ่มพลงังานหมนุเวยีน คือ Floating Solar  
(2) โครงการกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น โครงการสายไฟใตด้ิน โครงการรถไฟฟ้า เป็นตน้ และ  
(3) โครงการแบบ B2B  

ส าหรบัในประเทศเวยีดนาม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เช่นเดียวกนั คือ  
(1) โครงการกลุ่มพลงังานหมนุเวยีน คือ Wind Farm  
(2) โครงการกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น การติดตัง้สายไฟในสนามบิน และ  
(3) โครงการแบบ B2B 

นอกจากนี ้ บริษัทมีสินค้าที่พัฒนาในปีที่ ผ่านมา และจะเริ่มวางจ าหน่ายในต้นปีหน้า เป็นต้นไป คือ  
(1) เคเบิล้ใตน้ า้ (Submarine Cable) บรษิัทไดเ้ริ่มพฒันาแลว้ที่ประเทศเวียดนาม (2) เคเบิล้ลอยน า้ (Floating 
Cable) (3) เ ค เบิ ้ล  HVDC (HVDC Cable) และ  (4) เ ค เบิ ้ล  EHV ใต้ดิ น  (Underground EHV Cable)  
โดยบรษิัทจะเริ่มผลิตที่โรงงานในประเทศไทยภายในปีนี ้
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จากนัน้ ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ทางคณะกรรมการบรษิัทไดว้างนโยบาย และแนวทางเพื่อใหฝ่้ายบรหิาร
ด าเนินการ ซึ่งบรษิัทจะมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจพลงังานที่เป็นอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ทัง้นี ้การเติบโตของ
อุตสาหกรรมสะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัททั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม นอกจากนี ้  
ในประเทศเวียดนามมีการเติบโตที่สงูกว่าประเทศไทยประมาณ 3-4 เท่า และโครงสรา้งในประเทศเวียดนาม 
จะเป็นลกัษณะการสรา้งและเสริมพืน้ฐาน แต่ส าหรบัประเทศไทยจะเป็นการเสริมพืน้ฐาน และการซ่อมบ ารุง
ทดแทน เนื่องจากโครงสรา้งในประเทศไทยมีมาค่อนขา้งนานแลว้  ทั้งนี ้ในประเทศเวียดนามมีรูปแบบของ
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องพลังงานต่างจากรูปแบบในประเทศไทย ส่งผลให้วิธีการด าเนินงานต่าง ๆ ของ 
ทัง้สองประเทศแตกต่างกนั  

ส าหรบัการส่งออกที่นายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ ไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบแลว้นัน้ ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ 
บริษัทคาดว่าการส่งออกจะมีการเติบโตมากขึน้เรื่อย ๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทไดม้ีการบริหารความเส่ียงและ 
สร้างโอกาสทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน โดยการซื ้อวัตถุดิบและขายสินค้าด้วยหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ  
ซึ่งเป็นในรูปแบบ Natural Hedge จึงท าให้บริษัทสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนได ้ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่รบันโยบาย และแนวทางจากคณะกรรมการ และ
สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างดี ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้  
โดยนายอนุกูล ปิยะธนานุกูล ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ถือหุน้จ านวน 436,700 หุน้ สอบถามในประเด็น
ดงัต่อไปนี ้

1. แผนธุรกิจของบริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด (“อดิสร”) ตั้งเป้าหมายเติบโตอย่างไร และมีการเข้าร่วม
โครงการใหม่ ๆ หรือไม่ หากมี โครงการดงักล่าวมีมลูค่าเท่าใด 

นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า อดิสรมีการประมลูงานใหม่ ๆ 
ในกลุ่มน า้มันและก๊าซ และกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจะไดเ้ห็นผลประกอบการในอนาคต ส าหรบัโครงการที่อดิสร 
มีอยู่และจะเขา้ประมลูนัน้ มีมลูค่าสงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมา 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า จากราคาน า้มนัที่สงูขึน้ อาจส่งผลใหอ้ดิสรมีรายไดเ้พิ่มขึน้ 

ด.ร.ทรงภพ พลจนัทร ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การเปล่ียนผ่านจากบริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด มาเป็นบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
(“ปตท.สผ.”) ไดด้  าเนินการไปอย่างราบรื่น และปตท.สผ. ยงัคงใชบ้ริการของอดิสร ทัง้นี ้กรมเชือ้เพลิง
ธรรมชาติไดเ้รง่การส ารวจ และพฒันาปิโตรเลียม ซึ่งจะส่งผลใหอ้ดิสรมีโอกาสไดร้บังานมากขึน้ 
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2. จากการที่บริษัทเขา้ลงทุนในบริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากัด (“TENCOM”) นั้น ในปีนีม้ีแผนธุรกิจอย่างไร 
ตั้งเป้าหมายไว้เท่าใด และรายได้ของ TENCOM ถูกค านวณรวมอยู่ในประมาณการรายได ้จ านวน 
30,000 ลา้นบาท ในปีนีห้รือไม่ มีค่าใชจ้่ายในการลงทนุ และเงินทนุหมนุเวียนเท่าใด 

นายประกรณ์ เมฆจ าเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า TENCOM เป็นบริษัทย่อย 
ที่เพิ่งจัดตั้งขึน้ และไดเ้ริ่มด าเนินการตามแผนธุรกิจต่าง ๆ ที่ไดว้างไว้ ทั้งนี ้ยอดขายจาก TENCOM  
จะยังไม่สูง เนื่องจากเป็นช่วงของการเริ่มตน้ประกอบกิจการ ในปีที่แลว้ TENCOM มีเงินทุนหมนุเวียน 
จ านวนประมาณ 8,000 ลา้นบาท ซึ่งสงูขึน้จากปีก่อน เนื่องจากราคาวตัถุดิบที่สงูขึน้ รวมไปถึงยอดขาย 
ที่สูงขึน้ดว้ย นอกจากนี ้TENCOM ไดใ้ช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มเครื่องจักร ประมาณ 400 ถึง 500 
ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่ดีขึน้  

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า TENCOM เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้จากความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“เอ็นคอม”) โดยเอ็นคอมถือหุ้นใน TENCOM  
รอ้ยละ 25 และบริษัทถือหุ้นใน TENCOM รอ้ยละ 65 ทั้งนี ้การประมาณการรายได ้จ านวน 30,000  
ล้านบาท ไม่ได้รวมรายได้ของ TENCOM ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะเป็นรายได้จากกิจการสายเคเบิล  
และอดิสร  

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มติทีป่ระชุม วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด 
ในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
 พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ดังนั้น  
บริษัทจึงไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 ส าหรบัปีบัญชีสิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 ดงักล่าว  
ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  
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ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้  
ทัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้

รายการ หน่วย 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 39,142 27,358 15,268 13,342 

หนีสิ้นรวม (ลา้นบาท) 32,551 23,682 3,222 1,571 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 6,591 3,676 12,046 11,771 

 ม.ค. – ธ.ค. 2564 ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2564 ม.ค. – ธ.ค. 2563 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 27,107 17,544 418 22 

ก าไรส าหรบัปี (ลา้นบาท) 2,795 1,531 276 (53) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.2337 0.1277 0.0232 (0.0044) 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ก าไรสุทธิในปี 2563 เมื่อเทียบกับก าไรในปี 2564 พบว่าบริษัทมีก าไรเพิ่มขึน้
มากกว่า 2 เท่า จากก าไรต่อหุน้ 0.127 บาท ในปี 2563 เป็น 0.23 บาทในปี 2564 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้   
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 
ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 10,201,339,519 100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย 5 0.0000% 
งดออกเสียง 0 0.0000% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,201,339,524 100.0000% 
หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน  
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2. ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 3 ราย จ านวนหุ้น 
8,089,801 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 462 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
10,201,339,524 หุน้ 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัท 
ข้อ 54 ก าหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  

ซึ่งในการนี ้บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลงัหกัภาษีและเงินทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด เงินส ารองอื่น 
(ถา้มี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยั 
ต่าง ๆ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การลงทุน หรือการขยาย
ธุรกิจ เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก  ทั้งนี ้ เนื่องจากบริษัทอาจขยายกิจการ  
หรือมีการลงทนุในอนาคต จึงเห็นควรใหส้ ารองเงินไวส้ าหรบัการลงทนุ 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้  
โดย นายอนุกูล ปิยะธนานุกูล ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ถือหุน้จ านวน 436,700 หุน้ สอบถามว่าเหตุใด
บรษิัทจึงไม่สามารถจ่ายปันผล 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า แมว้่าผลประกอบการของบริษัทจะเติบโตขึน้ แต่จากราคาทองแดงที่สงูขึน้ 
และค่าเงินบาทที่คาดว่าอ่อนลง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบได้รับผลกระทบอย่างมาก และเพื่อเป็นการบริหารหนี ้ของบริษัท  บริษัท 
จึงมีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดไวเ้พื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัท 

จากนั้น ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 10,200,985,769 99.9965% 
ไม่เห็นดว้ย 353,755 0.0035% 
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 0.0000% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,201,339,524 100.0000% 
หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายชนินทร ์เย็นสุดใจ ดร .ทรงภพ พลจันทร ์และนายกุศล  
สังขนันท ์เป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565 ทั้งนี ้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตาม
แนวปฏิบตัิที่ดีของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ดร .ทรงภพ พลจนัทร ์และนายกุศล 
สังขนันท ์จึงขอออกจากที่ประชุมชั่วคราว โดยมอบหมายให้ นายนิติ จึงนิจนิรันดร  ์กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่าในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระมีสิทธิไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได้ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดพน้ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 
3 ท่าน ดงันี ้

(1) นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ  

(2) ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

(3) นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 โดยไดเ้ผยแพรใ่ห ้
ผูถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด 
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ในการนี ้คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาสรรหาแลว้ว่าบคุคลที่มีรายชื่อซึ่งตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง  3 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และ  
มีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ทัง้นี ้กรรมการ 3 ท่าน ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า ดร.ทรงภพ พลจันทร ์และนายกุศล  
สังขนันท ์ซึ่งเป็นผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  เป็นผูท้ี่มี
คณุสมบตัิครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา และประสบการณท์ างานของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระและไดร้ับการเสนอชื่อเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัท ก าหนดใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายบคุคล 

จากนัน้ นายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับ
วาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนน
เสียงเป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่  
(1) นายชนินทร ์เย็นสุดใจ (2) ดร.ทรงภพ พลจันทร ์และ (3) นายกุศล สังขนันท์ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

1. นายชนินทร ์เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 10,201,329,719 99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย 5 0.0000% 
งดออกเสียง 9,800 0.0001% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 14/21 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 10,201,339,524 100.0000% 

2.  ดร.ทรงภพ พลจันทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 10,201,329,719 99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย 5 0.0000% 
งดออกเสียง 9,800 0.0001% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,201,339,524   100.0000% 

3. นายกุศล สังขนันท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 10,201,329,719 99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย 5 0.0000% 
งดออกเสียง 9,800 0.0001% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,201,339,524   100.0000% 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและ
ออกเสียงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายกศุล สงัขนนัท ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูน้  าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นายกุศล สังขนันท์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
ซึ่งก าหนดหา้มมิใหบ้รษิัทจ่ายเงนิหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
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ซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาถึงผลการด าเนินงาน ขนาดธุรกิจ เปรียบเทียบกับข้อมูล  
การจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกนั ภารกิจและหนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 ไดเ้สนอ
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ที่อัตราเดียวกันกับปี 2564 และที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทมีมติเห็นชอบ ดงันัน้จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

 

 

ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย
ของบรษิัทนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้ 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง 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 (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เห็นดว้ย  10,201,329,719 99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย 5 0.0000% 
งดออกเสียง 9,800 0.0001% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,201,339,524 100.0000% 
หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้ ด.ร.ทรงภพ พลจันทร ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด 
ในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ด.ร.ทรงภพ พลจนัทร ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีทกุปี 

เนื่องจากในปี 2565 บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั จะครบก าหนดหมนุเวียนผูส้อบบญัชี
เมื่ อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว  7 รอบปีบัญชีตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ทางกลุ่มบริษัทจึงมีการจัดให้คัดเลือกผู้สอบบัญชี  เพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีและ 
ส านกังานสอบบญัชีรายใหม่ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑใ์นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา ประสบการณ ์และมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความรู้ความเข้าใจกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้   
บริษัท ไพรซ้วอเตอร ์เฮาคูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 สิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

(1) นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 4095 และ/หรือ 

(2) นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 7358 และ/หรือ 

(3) นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 9432 และ/หรือ 
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ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่านไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีล าดบัที่ 1-3 
ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีเป็นปีที่ 1 และในกรณีผูส้อบบัญชีอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานไดใ้ห ้บริษัท ไพรซ้วอเตอร ์เฮาคเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่น
ของบรษิัทปฏิบตัิงานแทนได ้

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี  2565 
เป็นจ านวน 4,200,000 บาท  

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยประจ าปี 2565 เปรียบเทียบกบัปี 2564 และ 2563 
มีรายละเอียดตามที่ปรากฏดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 ปี 2563 

ค่าสอบบัญชีของบริษทั (Audit Fee) 4,200,000 บาท 4,800,000 บาท 3,630,000 บาท 

บริษัทได้น าส่งส าเนารายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ประวัติ  และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชี  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ในการนี ้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้  
บรษิัท ไพรซ้วอเตอร ์เฮาคเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และแต่งตัง้ให ้
 

 
 

 
 

 
 

 

(1) นายพิสิฐ ทางธนกลุและ/หรือ  
(2) นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศและ/หรือ  
(3) นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้  
 

 
 
 

 
 

 

แห่งบริษัท ไพรซ้วอเตอร ์เฮาคูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2565 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 4,200,000 บาท 
 
จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้ 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 10,201,326,519 99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย 3,205 0.0000% 
งดออกเสียง 9,800 0.0001% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,201,339,524 100.0000% 
หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทอีกจ านวน 300,000,000  
เหรียญสหรัฐ จากวงเงินเดิมจ านวนรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 
450,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายใต้เงือ่นไขและรายละเอียดทีก่ าหนด 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายเอกชยั โชติพิทยสนุนท ์ที่ปรกึษากฎหมาย จากบริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ 
จ ากดั เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
23 มีนาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทออกและเสนอขายตราสารหนีท้ี่เป็นหลกัทรพัยต์ามพ.ร.บ.หลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสัน้ ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสัน้ ในรูปแบบต่าง ๆ 
กันได ้โดยเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนีค้รัง้เดียวเต็มจ านวนเงิน และ/หรือ เป็นคราว ๆ และ/หรือ   
เป็นโครงการ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับดุลพินิจและความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษัท โดยจะออกภายใตว้งเงินรวม 
ไม่เกิน150,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและ
โครงการในอนาคตของบริษัทนั้น ในการนี ้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  31 มีนาคม 2565 จึงเห็นควรเสนอ 
ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนีข้องบรษิัทอีกจ านวน 
300,000,000 เหรียญสหรัฐ จากวงเงินเดิมจ านวนรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็นวงเงินรวม 
ไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม  
ภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดดงันี ้

ประเภทตราสารหนี:้ ตราสารหนีท้ี่เป็นหลกัทรพัย ์ตามพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสัน้ ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสัน้ ในรูปแบบต่าง ๆ กัน
ได ้อาจมีหรือไม่มีประกัน ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ แปลงสภาพและไม่
แปลงสภาพชนิดระบชุื่อผูถื้อโดยมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้็ได ้(ในกรณีของหุน้กู)้  
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สกุลเงนิ: เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า โดยใชอ้ัตราแลกเปล่ียนใน
ขณะที่มีการออกตราสารหนีใ้นแต่ละคราว 

มูลค่าทีเ่สนอขาย: จ านวนเงินตน้ของตราสารหนีท้ี่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 450,000,000 
เหรียญสหรฐั ณ ขณะใดขณะหน่ึง ทัง้นี ้ในการค านวณจ านวนเงนิตน้สงูสดุของตรา
สารหนี ้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวม
จ านวนเงินตน้ของตราสารหนีข้องบริษัทที่ยังไม่ไดร้ับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวม
จ านวนเงินตน้ของตราสารหนีข้องบรษิัทท่ีไดร้บัการไถ่ถอนแลว้ 

วิธีการเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน
ประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ  
เสนอขายตราสารหนี ้

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายใหค้ณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท 
หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี ้พรอ้มทัง้เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณา และก าหนดประเภทของตราสารหนี ้จ านวน
ตราสารหนี ้มลูค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี ้อตัราดอกเบีย้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย 
วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี ้  และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตาม 
ความเหมาะสม และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ หรือกรรมการของบรษิัท หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการของบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็น และ
เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน  
ที่ปรกึษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี ้สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของบรษิัทหรือหลกัทรพัย์
ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนส าหรับตราสารหนี ้ ซึ่งรวมถึงการเข้าท าลงนาม  
(โดยมีตราประทบั หรือไม่มีตราประทบัของบรษิัท) แกไ้ข เจรจา สญัญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดตอ่
ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายตราสารหนีด้งักล่าว 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้  
โดยนายธนาคม ฮุ่นตระกูล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจ านวน 3,200 หุ้น สอบถามว่า ตามที่
กรรมการไดแ้จง้ว่า บริษัทมีความประสงคจ์ะลดเพดานหนี ้เหตุใดบริษัทจึงกูย้ืมเงินอีกกว่า 300 รอ้ยลา้น
เหรียญสหรฐั ในสภาวะที่ดอกเบีย้สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
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นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงคห์ลักของการออกหุน้กู้ คือ การบริหารจัดการ
ตน้ทุนทางการเงินของบริษัทใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม ซึ่งการออกหุน้กูจ้ะท าใหต้น้ทุนทางการเงินของบรษิัท
ลดลง ท าใหผ้ลประกอบการของบรษิัทมีแนวโนม้ดีขึน้ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการออกหุน้กู ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่ หุน้กูร้ะยะสัน้ อายุ 9 เดือน หุน้กูร้ะยะยาว 
อายุ 2 ปี และหุ้นกู้ระยะยาวอายุ 3 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ที่แตกต่างกัน โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นี ้  
บรษิัทจะน าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจสายเคเบิล และช าระคืนหนีข้องบรษิัท 

จากนั้น ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนีข้องบริษัทอีก
จ านวน 300,000 ,000 เหรียญสหร ัฐ จากวงเงินเดิมจ านวนรวมไม่เกิน 150,000 ,000 เหรียญสหรฐั  
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดที่ก าหนด  โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 9,429,960,732 92.3682% 
ไม่เห็นดว้ย 713,799,592 6.9918% 
งดออกเสียง 65,340,300 0.6400% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,209,100,624 100.0000% 
หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2. ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 1 ราย จ านวนหุ้น 

7,761,100 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 463 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
10,209,100,624 หุน้ 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 
โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ใหอ้ยู่ภายใตห้ลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนดในการเสนอวาระอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสือเชญิประชมุ ตามมาตรา 105 วรรค 2 แหง่พ.ร.บ.บรษิัทมหาชน ก าหนดไวว้า่ 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุแลว้  
ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท้ี่ประชุม
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พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้ หากไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม  

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ ปรากฏว่า 
ไม่มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม  
และปิดประชมุในเวลา 15.28 น. 

 

ลงชื่อ       -นายชนนิทร์ เย็นสดุใจ- 
 (นายชนินทร ์เย็นสดุใจ) 
 ประธานท่ีประชมุ 


