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รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
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ผูแ้ ทนจากผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานในที่ประชุม ได้แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชี จากนั้นประธานฯ
แถลงว่ามีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองรวม 86 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,645,431,308 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 87
ราย นับจานวนหุ้นได้ 194,918,252 หุ้น รวมผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 173 ราย นับจานวนหุ้น
ได้ 1,840,331,560 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 81.1881 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั โดยไม่นบั รวมหุ้นซื้ อคืน
2,153,209,981 หุ้น (หุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด 2,266,749,381 หุ้น, หุ้นซื้ อคืน ฯ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น 113,539,400
หุ้น) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
ประธานฯได้ประกาศเชิ ญผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมส่ งตัวแทนผูถ้ ือหุ้น เพื่อเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ได้มีผถู ้ ือหุ้น คือ นายมนตรี ดิษยวิภาส เข้ามาเป็ นตัวแทน
1

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสี ยง ซึ่งเลขานุการบริ ษทั
ชี้แจงสรุ ปดังนี้
-

ผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จะสามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามจานวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ
1 เสี ยงในแต่ละวาระ

-

ผูถ้ ือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา จะถือผลการออกเสี ยงในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุ้นมอบฉันทะมา
ในกรณี ที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นโมฆะ คือผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสี ยงมากกว่าจานวนหุ้นที่
ได้รับมอบฉันทะมา

-

บัตรออกเสี ยงจะระบุจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น หากลงคะแนนเสี ยงมากกว่า 1 แห่ง ในวาระหรื อวาระย่อยเดียวกัน
ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นๆ เป็ นโมฆะ

-

กรณี ไม่มีผถู ้ ือหุ้น ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ประธานฯ จะสรุ ปวาระการประชุมนั้นๆ ในตอนท้ายของการ
รายงานว่า “ ผูถ้ ือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติที่นาเสนอ”

-

กรณี ผถู ้ ือหุ้นท่านใด ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ผูถ้ ือหุ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน ให้ระบุเครื่ องหมายกากบาท ( X ) ลงในกรอบสี่ เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนเสี ยงที่แจกให้ ช่องใด
ช่องหนึ่งเท่านั้น และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รับบัตรลงคะแนนมานับคะแนนเสี ยง

-

สาหรับการนับคะแนนเสี ยง จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุ้นที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง
ดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือ ถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนน เห็น
ด้วย ในวาระนั้นๆ

-

ส่ วนผูท้ ี่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนนในหนังสื อมอบฉันทะแล้วว่า เห็น
ด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง บริ ษทั ฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผูถ้ ือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสี ยง
ลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ ใคร่ ขอชี้ แจงเพิ่มเติ มว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดรั บลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุ มผูถ้ ือหุ้นจนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็ จ ดังนั้น จานวนผูถ้ ือหุ้นและจานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจานวนผูเ้ ข้า
ประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้
ผูถ้ ื อหุ้นที่ ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุ มเริ่ มแล้ว จะไม่นับเป็ นองค์ประชุ มสาหรั บวาระการประชุ มที่ มีการ
สรุ ปผลการลงคะแนนเสร็ จสิ้นแล้ว
เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสี ยงแล้ว ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนี้บริ ษทั ฯได้จดั ส่ ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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และก่อนเริ่ มวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตที่บริ ษทั ฯ ได้
ดาเนินการไปแล้ว ดังนี้
“บริ ษัท ฯได้ป ระกาศเจตนาเพื่ อ เป็ นแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทย ( Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption หรื อ CAC) ในการต่อต้านทุจริ ต เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการ
เพื่ อ ก าหนดแนวทางปฏิ บัติ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ แนวทางของ CAC และได้ท าแบบประเมิ น 71 ข้อ ตามหลัก เกณฑ์ข อง
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย โดยทางสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยจะประกาศผลใน
เดือน พฤษภาคม ปี 2563 นี้”
นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า
“ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้รับรางวัล Gold Awards, Board of the Year Awards 2018 สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนไทยที่มี
มู ล ค่ าหลักทรั พ ย์ต ามราคาตลาดน้อ ยกว่ า 30,000 ล้านบาท ในงาน National Director Conference 2019 ซึ่ ง จัด โดยสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) โดยรางวัลนี้ พิจารณาจากประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่ครอบคลุมทั้งในแง่ของการกากับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุ้น และการให้ความสาคัญกับผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยอื่นๆ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี”
เมื่อจบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ประธานฯ จึงได้เริ่ มการประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสาร
แนบ 1
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 12 ราย นับจานวนหุ้นได้ 5,621,635
ื้ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 185 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,845,953,195
หุ้น รวมผูถอหุ
หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 81.4361 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุ้นซื้อคืน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผูใ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ประธานฯ แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุ มัติรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย

1,845,953,195 เสี ยง คิดเป็ น 100.0000%
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ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง คิดเป็ น 0.0000%

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง คิดเป็ น 0.0000%

บัตรเสี ย

0

เสี ยง คิดเป็ น 0.0000%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รอบปี บัญชี 2562 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร รายงานผลการ
ดาเนินงานสาหรับผลงานบริ ษทั ฯรอบปี บัญชี 2562 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงาน
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจาปี ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถ้ ือหุ้นไทย สอบถามเพื่อขอคาชี้แจงกรณี ที่เกิดการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID19 ดังนี้
1. จะมี ผ ลกระทบต่ อ ยอดรายรั บ ของบริ ษ ัท ฯ หรื อ ไม่ และมี การประเมิ น ผลกระทบไว้ห รื อ ไม่ รวมทั้ง มี การ
เตรี ยมการอย่างไร
2. บริ ษทั ฯ มีการรับมือกับเรื่ อง COVID -19 และผลกระทบในบริ ษทั ต่างๆที่มีอยูท่ ้งั ในและต่างประเทศ อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงเป็ นรายข้อดังนี้
1. การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อยอดขายของบริ ษทั ฯ ในไตรมาส 1/2563 เนื่องจากโรงงาน
ที่ประเทศจีนมีการปิ ดชัว่ คราว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯก็ยงั สามารถทายอดขายในไตรมาส 1/2563 เท่ากับไตรมาส
4/2562 ได้ และ ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มียอด booking สูงกว่าไตรมาส 4/2562 ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งยอด booking
นี้จะเป็ นยอดขายของไตรมาสที่ 2/2563
2. การเตรี ยมการในด้านการป้ องกัน
ในส่วนของพนักงาน : มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนและทุกวัน รวมทั้งบุคคลใดๆที่เข้ามาติดต่อที่บริ ษทั
ฯ หากพนักงานคนใดอุณหภูมิ 37.5 จะให้กลับบ้านทันทีและให้กกั ตัว 14 วันเพื่อตรวจดูอาการ
ในส่วนของโรงงาน : มีการทาความสะอาด ฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อโรค โดยทาทุกสัปดาห์ละครั้ง
นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุ้น สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะมีปัญหาเรื่ องการผลิตสิ นค้าหรื อไม่ เนื่องจากประเทศจีนปิ ดประเทศทาให้ส่งวัตถุดิบมาไม่ได้
2. ในช่วงสงกรานต์ที่รัฐบาลประกาศไม่ให้เป็ นวันหยุดแล้ว ทางบริ ษทั ฯมีการแก้ปัญหานี้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงเป็ นรายข้อดังนี้
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1. จากการปิ ดของโรงงานที่ประเทศจีนอาจมีปัญหากับการผลิตให้ลูกค้าที่มีการสั่งผลิตเมื่อเร็ วๆนี้ ซึ่งทาให้ยอดขาย
ไตรมาสที่ 4/2562 กับไตรมาสที่ 1/2563 อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกัน
2. ในช่วงสงกรานต์ที่รัฐบาลประกาศไม่ให้เป็ นวันหยุดไม่ได้มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ เพราะบริ ษทั ฯก็ยงั คงเปิ ด
ดาเนินการตามปกติ ในส่ วนบริ ษทั ฯที่กมั พูชาก็ จะหยุดในช่วงสงกรานต์ประมาณ 2 สัปดาห์ เพราะเมื่อพนักงาน
กลับมาจากภูมิลาเนา ก่อนเข้าทางานอาจต้องมีการตรวจในละเอียดว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรื อไม่
นายอาทิตย์ สุ รเมฆากุล ผูถ้ ือหุ้น สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
1. ผลประกอบการปี 2562 ค่อนข้างต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ ยที่เคยทาได้ อยากทราบว่าวัตถุดิบที่เคยแจ้งไว้ว่าซื้ อมาใน
ต้นทุนที่แพง ได้มีการใช้ไปหมดหรื อยัง
2. อะไรที่มีผลกระทบ margin นอกจากค่าเงินๆ มีผลกระทบเป็ นร้อยละเท่าไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงเป็ นรายข้อดังนี้
1. วัตถุดิบที่เคยแจ้งไว้ว่าซื้ อมาในต้นทุนที่สูงเมื่อต้นปี 2518 ได้มีการใช้ไปหมดแล้ว ส่ วนในปี 2519 มีการแข่งขัน
ทางการค้าค่อนข้างสูงเนื่องจากเกิดสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับประเทศจีน
2. ค่าเงินไม่ได้มีปัญหากระทบ margin ส่ วนที่กระทบเกิดจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับประเทศ
จีน
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ในนามชมรมผูถ้ ือหุ้นไทย ได้แนะนาเกี่ยวกับการป้ องกันการระบาดของ COVID-19 ว่าเพื่อไม่ให้
พนักงานที่บริ ษทั ฯที่กมั พูชากลับไปภูมิลาเนา บริ ษทั ฯน่าจะมีกิจกรรมบันเทิงในบริ เวณโรงงานเพื่อป้ องกันการกลับไปภูมิลาเนา
และอยากเห็นการเติบโตของบริ ษทั ฯในไตรมาส 4
นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุ้น สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
-

คาสั่งซื้ อของลูกค้าที่ยุโรปมีการส่ งไปผลิตที่โรงงานที่กมั พูชาหรื อไม่ เพราะทาง EU เริ่ มมีการตัด GSP สาหรับ
สิ นค้าที่ผลิตที่กมั พูชา

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงว่า
-

สิ นค้าที่ผลิตที่กมั พูชาไม่ได้มีผลกระทบใดๆในสิ นค้า high technology ที่บริ ษทั ฯผลิต

ประธานฯ แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนน
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯรอบปี บัญชี
2562 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สาหรับรอบปี บัญชี 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด
ดังปรากฏในรายงานประจาปี ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
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ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 42 ราย นับจานวนหุ้นได้ 423,373
หุ้น รวมผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 277 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,376,568
หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 81.4548 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุ้นซื้อคืน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นางศิริพร สงบธรรม ผูร้ ับมอบอานาจจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
-

ขอทราบความหมายของสิ นค้าคงเหลือที่ต้องมี การประเมิ นราคาตามความสาคัญของลูกค้า ในหน้า 16 7 ว่า
หมายถึงอะไร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ช้ ีแจงว่า
-

หมายถึง รายการสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งมีจานวนประมาณ 72 ล้านบาท ที่มีการ
ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับลูกค้าภายนอก (customer base) และอีกส่ วนหนึ่งเป็ นเรื่ องของ software
ซึ่งจะต้องมีการ amortize ทุกๆปี

นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุ้น สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
1. ขอทราบว่ารายได้ที่ลดลงเป็ นเพราะค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น หรื อ เป็ นเพราะปริ มาณการส่งออกที่ลดลง
2. ปี ที่ผา่ นมาผลกาไรลดลงเกือบครึ่ งหนึ่ง แต่ภาษีเพิ่มขึ้นเป็ น 3 เท่าจากปี ที่แล้ว จึงขอทราบสาเหตุเกิดจากอะไร
3. สิ ทธิประโยชน์ที่บริ ษทั ฯได้รับจาก BOI เหลืออีกกี่ปี และ สิ ทธิ ประโยชน์ BOI รายการใด ที่หมดสิ ทธิไปแล้วและ
รายการใดสิ ทธิยงั ไม่หมด
4. ปี นี้จะทา tender offer อีกหรื อไม่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ช้ ีแจง กรณี สิทธิ ประโยชน์ของ BOI ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลสิ ทธิ ประโยชน์ BOI จะ
ขอรับไปพิจารณา เพราะต้องคานึงในเรื่ องของข้อมูลที่เป็ นความลับและการเปิ ดเผยต้องไม่เป็ นผลเสี ยหายโดยรวมกับ
บริ ษทั ฯ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผูแ้ ทนจากผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด ได้ตอบชี้แจงกรณี ภาษีที่
เพิ่มขึ้นว่า
1. ปี 2562 บริ ษทั ฯ มีผลกาไร 361 ล้านบาท ปี 2561 บริ ษทั ฯมีกาไร 755 ล้านบาท แต่ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 12 ล้าน
บาทเป็ น 39 ล้านบาทเนื่องมาจากมีรายการโอนกลับในส่วนของรายได้อื่น คือ มีรายการโอนกลับเจ้าหนี้และกาไร
จากการขายเงินลงทุนชัว่ คราวทาให้มีการเสี ยภาษีในปี 2562 เพิ่มขึ้น
2. ส่วนของ BOI นั้น ในหน้า 184 จะมีรายะละเอียดตารางบัตรส่งเสริ มของ BOI แต่ละบัตรส่งเสริ มได้แสดงไว้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ตอบชี้แจงกรณี ยอดขายที่ลดลงว่าเป็ นเพราะการดาเนินธุรกิจมากกว่าในเรื่ องของค่าเงิน
บาทที่แข็งขึ้น แต่ในส่วนของกาไรที่ลดลงจะเป็ นกรณี ของค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น
นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุ้น ให้คาแนะนาว่าบริ ษทั ฯ ควรเปิ ดแผยในเรื่ องของบัตรส่ งเสริ ม BOI ว่าบัตรส่ งเสริ มแต่ละ
สิ ทธิมีการใช้ไปหมดไปแล้วหรื อไม่ และยังเหลือใช้สิทธิอีกกี่ปี
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เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถาม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ประธานฯแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
อิสระ และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย

1,841,587,068 เสี ยง

คิดเป็ น 99.7406%

0 เสี ยง

คิดเป็ น 0.0000%

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

4,789,500

บัตรเสี ย

เสี ยง

คิดเป็ น 0.2594%

0 เสี ยง

คิดเป็ น 0.0000%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯและกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กรรมการจานวน
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั ฯต้องออกจากตาแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ประธานฯ
จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกาหนดต้องออกตามวาระ จานวน 2 ท่าน
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
2. นายตรี ขวัญ บุนนาค

ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิมายังบริ ษทั ฯ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้งนายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ และนายตรี ขวัญ บุนนาค กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่ งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
เนื่ องจากบุคคลทั้งสองมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ร.บ หลักทรั พย์และตลาด
หลักทรั พย์ และข้อกาหนดอื่นๆ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจานวนหุ้นได้ 10,342 หุ้น รวมผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 229 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,386,910 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
81.4553 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุ้นซื้อคืน
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ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ
แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระย่อย 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั้ง นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

1,830,862,430 เสี ยง
15,524,480 เสี ยง

คิดเป็ น 99.1592%
คิดเป็ น

0.8408 %

งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ น

0.0000 %

บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ น

0.0000%

วาระย่อย 4.2 พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตั้งนายตรีขวัญ บุนนาค กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั้งนายตรี ขวัญ บุนนาค กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
1,829,822,688 เสี ยง คิดเป็ น 99.1029%
ไม่เห็นด้วย
16,564,222 เสี ยง คิดเป็ น 0.8971%
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ น 0.0000 %
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ น 0.0000 %
วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนตาแหน่ งกรรมการที่ว่างลง
ประธานฯ ที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1. นางพิศมัย สายบัว ได้แสดงเจตนารมย์ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป และ
2. นายวีระยุทธ สัจพันโรจน์และนายวีรพันธ์ พูลเกษ ได้แสดงเจตนารมย์ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อน
ครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้นไป
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผูม้ ีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมา
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการอนุมตั ิแต่งตั้ง
1. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระ แทนนางพิศมัย สายบัวโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
2. นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต (Mrs. Pratamaporn Svasti-Xuto) เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระแทน
นาย วีระยุทธ สัจพันโรจน์ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้นไป และอนุมตั ิแต่งตั้งนายชัชวาล
เอี่ยมศิริ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯแทนนายวีรพันธ์ พูลเกษ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2562
หน้า 8 ของ 20

ด้วยบุคคลทั้งสามเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน กฎระเบียบต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดประวัติของผูท้ ี่
ได้รับการเสนอชื่อได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ตามเอกสารแนบ 3 พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ แทนตาแหน่ง
กรรมการที่ว่างลง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2563 โดยได้เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาด
ของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ผลการปฏิบตั ิงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและภาวะการณ์ เศรษฐกิ จโดยรวม เห็ นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ต่อที่ ประชุ ม เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับจานวนค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ประชุมเมื่อ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมตั ิไว้
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 230 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,387,010 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
81.4553 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุ้นซื้อคืน
ประธานฯ ได้แจ้งว่าเมื่อการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นปี ที่แล้วมีผถู ้ ือหุ้นเสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ
แต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนในปัจจุบนั ก็อยูใ่ นระดับที่สมควรแล้วประกอบกับผลประกอบการของบริ ษทั
ฯในปี ที่ผา่ นมามีกาไรลดลง จึงให้คงค่าตอบแทนเท่าเดิม ซึ่งปี ที่แล้วได้มีการใช้ไปประมาณ 7 ล้านบาท
ประธาน ฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุ้น สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
-

มีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ให้กบั กรรมการหรื อไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า
-

ไม่มีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ให้กบั กรรมการแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
ประธานฯแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ ดว้ ยเสี ยงเกินกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนนอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,846,385,510
0
1,500
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น 99.9999%
คิดเป็ น 0.0000%
คิดเป็ น 0.0001%
คิดเป็ น 0.0000%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานสรุ ปต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ตามพระพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี โดยผูถ้ ือหุ้นสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมให้ทาหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ จากการ
เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีกระบวนการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี 2563โดยพิจารณาจากประสบการณ์
มาตรฐาน และ ประสิ ทธิภาพในการทางาน อีกทั้งได้เปรี ยบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกบั บริ ษทั สอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน จึง
ได้เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณา นาเสนอที่ ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสานักงานสอบบัญชี บริ ษทั
สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯประจาปี 2563
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
นาย โสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรื อ
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4807 หรื อ
นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4496 หรื อ
นางสาว รุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 3516 หรื อ
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรื อ
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4521 หรื อ
นางสาว สุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 5872 หรื อ
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 5659

โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้
และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดจัดหาผูส้ อบบัญชี
อนุญาตอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้าที่ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นได้
ทั้งนี้ผสู ้ อบบัญชีท้งั 8 ราย ดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่ แสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชี
พิเศษสาหรับสิ ทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบ
บัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี
หน้า 10 ของ 20

ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งเพิ่มเติมว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2562 เป็ นจานวน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ หลังจากเสร็ จการประชุม ทางบริ ษทั ฯได้มีการต่อรองเจรจาได้เหลือ 2,400,000
บาท
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 4,928 หุ้น รวมผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วม
ประชุ มด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 231 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,938 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
81.4555 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุ้นซื้อคืน
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯแจ้งให้ผูถ้ ือหุ้นทราบว่า วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติโดยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจากบริ ษทั สานักงาน อี วาย
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีและกาหนด ค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,836,200,938
10,191,000
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น 99.4481.%
คิดเป็ น 0.5519%
คิดเป็ น 0.0000%
คิดเป็ น 0.0000%

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกาไรประจาปี 2562 และอนุมัติเงินปันผลที่ได้ จ่ายเป็ นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ประธานฯ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้น ว่านโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิโดยที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กาหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไร
สุ ทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริ ษทั กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความ
จาเป็ นอื่นๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในรอบปี บัญชี 2562 บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็ นกาไรสุ ทธิจานวน 371,690,351 บาท (สามร้อย
เจ็ ด สิ บ เอ็ด ล้านหกแสนเก้า หมื่ น สามร้ อ ยห้ า สิ บ เอ็ด บาทถ้วน) และกาไรสุ ท ธิ จ ากงบการเงิ น เฉพาะของบริ ษ ัท ฯจ านวน
322,198,564 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิ บสี่ บาทถ้วน)
ในระหว่างปี บริ ษทั ได้มีจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจานวนทั้งสิ้ น 4,151.8 ล้านบาท หรื อในอัตราหุ้นละ 1.9282 บาท
คิดเป็ นร้อยละ1,288.59 ของกาไรสุ ทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ส่วนได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกิจการที่
ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 5152(2)/2556 และ 1587(2)/2558 โดยได้รับยกเว้นภาษีในอัตราหุ้นละ
0.8929 บาท และส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non BOI) ในอัตราหุ้นละ 1.0353 บาท ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลมากกว่าปี 2562 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.11 บาท
หน้า 11 ของ 20

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 0 ราย นับจานวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 231 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,938 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
81.4555 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุ้นซื้อคืน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามแล้ว ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรผลกาไรประจาปี 2562 และอนุมตั ิเงินปันผลที่ได้จ่ายเป็ นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ประธานฯ แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติโดยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิการจัดสรรผลกาไรประจาปี 2562 และอนุมตั ิเงินปันผลที่ได้จา่ ย
เป็ นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่ประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
1,846,391,938 เสี ยง
คิดเป็ น 100.0000%
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ น 0.0000%
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ น 0.0000%
บัตรเสี ย
0
เสี ยง คิดเป็ น 0.0000%
วาระที่ 9 รับทราบการปรับสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญ (SVI-W3) สืบเนือ่ งจากการจ่ ายปันผลพิเศษ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SVI-W3 ข้อ 3.3.1 (จ)
กาหนดให้บริ ษทั ฯต้องดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตรา
ร้อยละ 80 ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั ฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SVI-W3 ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงต้องดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SVI-W3 ซึ่งจะมีผลบังคับทันทีต้งั แต่วนั แรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ไม่มีสิทธิรับ
เงินปันผล ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SVI-W3 เป็ นดังนี้
ราคาการใช้สิทธิ

ก่อนการปรับสิทธิ
4.44 บาทต่อหุน้

หลังการปรับสิทธิ
2.9408 บาทต่อหุน้ *

(มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท)
(มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ
1 หน่วย : 1 หุ้น
1 หน่วย : 1.5098 หุน้ **
* จำนวนเงินที่คำนวณได้ จำกกำรใช้ สิทธิ ในกรณี มีเศษของบำท ให้ ตัดเศษของบำททิง้
** จำนวนหุ้นที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิ ในกรณี มีเศษของหุ้น ให้ ตัดเศษของหุ้นทิง้
ประธานฯ แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนน
หน้า 12 ของ 20

ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบการปรับสิ ทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W3) สื บเนื่องจากการจ่ายปันผลพิเศษ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจานวน 15,294,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1 บาท
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W3) และเพื่อให้บริ ษทั ฯ มีหุ้นในจานวนที่เพียงพอในการรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ SVI-W3 ในครั้งสุ ดท้ายซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ 26 มีนาคม 2563
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจานวน 15,294,000 บาท (สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่ พนั บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม
2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาท) เป็ นทุนจดทะเบียน
2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิ บสองล้านสี่ หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน15,294,000 หุน้ (สิ บห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่ พนั หุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วม
ประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,939 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
81.4555 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุ้นซื้อคืน
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 10 พิจารณาอ นุ มั ติ
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษทั ฯจานวน 15,294,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 2,296,749,381 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยน
2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ประธานฯแจ้งให้ผูถ้ ือหุ้นทราบว่า วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจานวน 15,294,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ตามที่ประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย

1,846,391,939 เสี ยง

คิดเป็ น 100.0000%

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

คิดเป็ น 0.0000%

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

คิดเป็ น 0.0000%
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บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ น 0.0000%

วาระที่11 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อให้สอดคล้องการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอในวาระ
10 ข้างต้น จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้น อนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯตามวาระที่ 10 เป็ น ดังนี้
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน 2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิ บสองล้านสี่ หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ด
บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น

2,312,043,381 หุ้น (สองพันสามร้อยสิ บสองล้านสี่ หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

2,312,043,381 หุ้น (สองพันสามร้อยสิ บสองล้านสี่ หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดหุ้น)
-

หุ้น

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 0 ราย นับจานวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,939 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
81.4555 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุ้นซื้อคืน
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 11 พิจารณาอ นุ มั ติ
การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ประธานฯแจ้งให้ผูถ้ ือหุ้นทราบว่า วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ
ตามที่ประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,846,391,939
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น 100.00 %
คิดเป็ น 0.0001%
คิดเป็ น 0.0000%
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บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ น

0.0000%

วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 27 ข้อ 28 และ ข้อ 34
เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั สามารถประชุมผ่านสื่ ออิเล็คทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
ก่อน และเพื่อให้กรรมการผูม้ ีอานาจคนเดียวสามารถมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้ เนื่องด้วยกรรมการส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ
เป็ นกรรมการอิสระ
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิการแก้ไขข้อบัคบั ของบริ ษทั ฯ ข้อ 27 ข้อ 28 และ ข้อ 34 เป็ น ดังนี้
“ข้อ 27 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมโดย
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อ ส่ งมอบให้ผรู ้ ับ หรื อ ตัวแทนผูร้ ับโดยตรงได้ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่และกิจการที่ประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็คทรอนิกส์ บริ ษทั สามารถจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมด้วย
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ก็ได้”
“ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อ ยู่ในที่ ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้ ถ้ามี รอง
ประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดี ให้กรรมการซึ่ งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน
กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ทั้งนี้ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกาหนดให้จดั การประชุมผ่านสื่ ออิเล็คทรอนิกส์ก็ได้ การ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็คทรอนิกส์ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
“ข้อ 34 กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั จึงจะมีผลผูกพันบริ ษทั ได้
ภายใต้ขอ้ กาหนดวรรคแรก คณะกรรมการอาจกาหนดชื่ อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อประทับตรา
สาคัญของบริ ษทั ”
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 0 ราย นับจานวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,939 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
81.4555 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุ้นซื้อคืน
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถ้ ือหุ้นไทย สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
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1. หากมีกรรมการเพียงคนเดียวมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ แล้ว จะทาให้ตอ้ งมีคณะกรรมการประชุมในทุกๆ
ครั้งที่กรรมการมีอานาจนั้นจะลงนามหรื อไม่
2. จะกาหนดให้กรรมการคนเดียวลงนามเพื่อผูกพันบริ ษทั ฯ ได้ดว้ ยผลของกฎหมายใช่หรื อไม่ เพราะปกติในบริ ษทั
ทัว่ ๆไปจะกาหนดให้มีกรรมการน้อยสองท่านลงลายมือชื่อร่ วมกันผูกพันในธุรกรรมของบริ ษทั

ประธานฯ ได้ช้ ีแจงเป็ นรายข้อดังนี้
1. ในบริ ษทั ทัว่ ไปก็มีกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ทั้งคนเดียวและสองคน ทั้งนี้ การจะลงนามใดๆของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารก็ตอ้ งเป็ นไปตามอานาจ หรื อ วงเงิน ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ แต่หากจะมี
การทาธุ รกรรมการใดที่ เกิ นกว่าอานาจ หรื อ เกิ นวงเงิ น ก็ต้องเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุ มัติก่อน มิ ฉะนั้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารก็ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นการส่วนตัว
2. กรรมการคนเดียวลงนามเพื่อผูกพันบริ ษทั ฯ ได้ตามหนังสื อรับรองของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการชุด
ย่อยที่กากับดูแล ดังนั้น การที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะไปดาเนินการใดๆก็จะต้องเป็ นไปตามกรอบอานาจที่
ได้ให้ไว้
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 12 พิจารณาแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ประธานฯแจ้งให้ผูถ้ ือหุ้นทราบว่า วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามที่ประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,846,390,797
1,142
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.9999%
0.0001%
0.0000%
0.0000%

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ไขชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการแก้ไข
ข้ อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขชื่อและจานวนกรรมการซึ่ งมีอานาจลงลายมือชื่อแทน
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
“ชื่ อ และจานวนกรรมการซึ่ งมี อานาจลงลายมื อชื่ อแทนบริ ษทั คื อ นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ ห์ ท องคา ลงลายมื อ ชื่ อและ
ประทับตราสาคัญบริ ษทั ”
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ระหว่างการประชุ มวาระนี้ ได้มีผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 0 ราย นับจานวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,939 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
81.4555 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุ้นซื้อคืน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถ้ ือหุ้นไทย ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า หากให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูม้ ีอานาจ
ลงนามแต่เพียงผูเ้ ดียว แล้วหากเกิดเหตุการณ์ใดๆที่ทาให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไม่สามารถลงนามได้ อาจทาให้การดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เสี ยหายได้ จึงขอถามว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเพื่อรองรับในกรณี แล้วหรื อไม่
ประธานกรรมการ ได้ให้เลขานุการบริ ษทั ฯ ชี้แจง
เลขานุการบริ ษทั ฯได้ช้ ีแจงว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34 วรรคสอง กาหนดไว้ว่า “ภายใต้ขอ้ กาหนดในวรรค
แรก คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั ” ดังนั้น หากเกิด
กรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุ้นได้ให้ขอ้ สังเกตุไว้น้ นั คณะกรรมการบริ ษทั ฯก็มีอานาจในการแต่งตั้งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูก พัน
บริ ษทั ท่านอื่นแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้
ประธานฯได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้คณะกรรมการมีอานาจในการอนุมตั ิโดยไม่จาต้องขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
แต่เนื่องจากเป็ นวาระต่อเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับข้อ 34 ในวาระก่อน จึงได้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
นายอนุพงษ์ สัตวานนท์ ผูถ้ ือหุ้นสอบถามว่า ก่อนหน้านี้บริ ษทั ฯมีกรรมการสองท่านลงนามผูกพันบริ ษทั คือคุณพงษ์
ศักดิ์ โล่ห์ทองคา และคุณชัชวาล เอี่ยมศิริ จึงขอถามถึงสาเหตุที่ตอ้ งแก้ไขให้เหลือกรรมการเพียงท่านเดียวมีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ชี้แจงว่า แต่เดิมคุณพิศมัย สายบัว เป็ นกรรมการมีอานาจลงนามร่ วมกับคุณพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา ต่อมาคุณ
พิศมัย สายบัวได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งให้คุณชัชวาล เอี่ยมศิริ มาเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามร่ วมกับคุณพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา เพราะข้อบังคับกาหนดว่าต้องมีกรรมการสองคนลงนามร่ วมกัน ซึ่ งคุณชัชวาล เอี่ยมศิริ
ควรจะเป็ นกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงมีการเสนอแก้ไขข้อบังคับในวาระก่อนให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริ ษทั
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามแล้ว ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไข
ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติโดยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแก้ไขชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามที่ประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,846,390,797
1,142
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.9999%
0.0001%
0.0000%
0.0000%
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วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
1. optical product เป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ micro electronic หรื อไม่
2. ยอดขายของผลิตภัณฑ์น้ ีรวมกันเป็ นร้อยละ 3 ของโครงสร้างรายได้ จึงอยากทราบว่า optical product เข้ามาใน
สายการผลิตแล้ว จะทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรื อไม่
3. ขอทราบทิศทางในเรื่ องของพลังงานสะอาดซึ่งมีสัดส่วนการเติบโตดีในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
4. ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะมีผลกระทบต่อกาไรของบริ ษทั ฯหรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจง เป็ นข้อๆดังนี้
1. optical product เป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ micro electronic เพราะผลิตในห้อง clean room
2. เมื่อ optical product เข้ามาในสายการผลิตแล้ว จะทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ธุ รกิจนี้ เพิ่งเริ่ มต้นคงต้องใช้
เวลาพอสมควรในการสร้างธุรกิจนี้
3. ทุกบริ ษทั ฯต้องมีการผลิตในเรื่ องของพลังงานสะอาดเพื่อนายอดขายในส่ วนอื่นเข้ามา ทุกโรงงานของบริ ษทั ฯ มี
การใช้ solar cell ตอนนี้ มีประมาณมากกว่า 1.5 เมกะวัตต์ พลังงานสะอาดจะเป็ น philosophy มากกว่าจะเป็ น
ยอดขาย เพราะหากบริ ษทั ฯสามารถทาพลังงานสะอาดได้ บริ ษทั ใหญ่ๆก็จะนายอดขายอื่นๆมาให้บริ ษทั ฯทาการ
ผลิต
4. ค่าเงินบาทในปี ที่แล้วประมาณ 32.6 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ สหรัฐ ต่อมาลดลงเหลือ 30.4 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ สหรัฐ
บริ ษทั ฯก็ได้รับผลกระทบพอสมควรทาให้กาไรของบริ ษทั ฯลดลง ส่ วนในไตรมาส 1/2563 ค่าเงินบาทประมาณ
32.02 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็ นผลทาให้บริ ษทั ฯ ซึ่งส่งออกสิ นค้า มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้ง
ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯมีการบริ หารจัดการในเรื่ องของวัตถุดิบอย่างดีดว้ ย
นายนัทธิ สุ รเมธากุล สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
1. ส่วนลดที่ให้กบั ลูกค้าอันเนื่องมาจากสงครามการค้านั้นเป็ นการให้ส่วนลดถาวรหรื อชัว่ คราวแก่ลูกค้า
2. มีโอกาสที่ gross margin จะกลับมาในระดับที่บริ ษทั ฯเคยทาได้หรื อไม่
3. ความคืบหน้าที่ดินโรงงานที่แจ้งวัฒนะที่เคยบอกจะมีการขาย มีการดาเนินการอย่างไร
4. มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS มีผลกระทบต่อบัญชีของบริ ษทั ฯหรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้ตอบชี้แจงเป็ นข้อๆดังนี้
1. ส่วนลดที่ให้กบั ลูกค้านั้นจะหมดในสิ้นปี 2563 เท่านั้น เนื่องด้วยบริ ษทั ฯเคยมีแผนที่จะเปิ ดบริ ษทั ฯที่ประเทศเม็กซิโก
จึงได้ให้ส่วนลดกับลูกค้าบางราย
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2. โอกาสที่ gross margin จะกลับมาในระดับที่บริ ษทั ฯเคยทาได้อาจจะเป็ นการยากสาหรับธุรกิจในปัจจุบนั บริ ษทั ฯจึง
ได้เริ่ มธุรกิจใหม่ทางด้าน optical product หรื อ 5G เพื่อจะทาให้กาไรของบริ ษทั ฯดีข้ นึ
3. ที่ดินโรงงานที่แจ้งวัฒนะจะยังไม่ขายรอให้การก่อสร้างรถไฟฟ้ าเสร็ จสิ้นก่อนค่อยพิจารณา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ช้ ีแจงว่า มาตรฐานบัญชีใหม่จะมีผลกระทบต่อบัญชีของบริ ษทั ฯ ใน 2 เรื่ อง คือ
1. TFRS 9 ซึ่งเป็ น financial Instrument โดยในปี ที่ผา่ นมาในการทา financial statement ตาม TFRS 9 บริ ษทั ฯมีการทา
mark to market หลักทรัพย์ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2563 บริ ษทั ฯต้อง classify ว่าเงินลงทุนเหล่านี้บริ ษทั
ฯจะลงทุนระยะยาวหรื อระยะสั้น
2. อีกส่วนที่มีผลกระทบคือในเรื่ องของ TFRS 16 ซึ่งมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ไม่มาก
นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผูถ้ ือหุ้นสอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
1. เรื่ องการเยี่ยมชมโรงงานจะมีการให้ผถู ้ ือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานหรื อไม่
2. บริ ษทั ฯมีโรงงานใหม่ต้งั อยูท่ ี่ไหน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้ตอบชี้แจงเป็ นข้อๆดังนี้
1. เนื่องจากในขณะนี้มีการระบาดของไวรัส COVID -19 จึงขอหยุดในเรื่ องเยี่ยมชมโรงงานไว้ก่อน
2. บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งโรงงานใหม่ โดยปัจจุบนั โรงงานตั้งอยูท่ ี่บางกะดี ที่เดิม
นายชาติชาย สุ วรรณหงษ์ ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
1. กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรมีอยูป่ ระมาณ 899 ล้านบาท จะถามว่าบริ ษทั ฯมีความมัน่ คงในมมุมองของนักลงทุน
มากน้อยเพียงใด
2. Inventory ปี 2561 มีประมาณ 4,300 ล้านบาท แต่ลดลงเหลือ 3,000 กว่าล้านบาทในปี 2562 ขอถามว่าบริ ษทั ฯ
จาเป็ นต้องเพิ่ม inventory หรื อไม่เพื่อขยายตลาด
3. ยอดขายในส่วนของพลังงานสะอาดสามารถเพิ่มยอดขายถึง 1,000 ล้านบาทหรื อไม่ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงเป็ นข้อๆดังนี้
1. บริ ษทั ฯได้รับวงเงินจากธนาคารประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งหากบริ ษทั ฯมีโครงการไรก็สามารถใช้วงเงินนี้ได้
ทันที ตอนนี้บริ ษทั ฯลงทุนใน property fund ประมาณ 1,260 ล้านบาท ได้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 6
2. Inventory จะไม่มีการเพิ่มขึ้น แต่จะพยายามบริ หารจัดการให้นอ้ ยกว่า 3,000 ล้านบาท
3. ยอดขายในส่วนของพลังงานสะอาดในปี 2563 นี้จะพยายามทายอดขายให้ได้ประมาณ 800 ล้านบาท
นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุ้น สอบถามเพื่อขอคาชี้แจง ดังนี้
- หุ้นซื้อคืนที่จะครบกาหนดจะขายในปี 2564 หากราคาไม่ดีบริ ษทั ฯมีนโยบายจะลดทุนหรื อไม่
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ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่อยพิจารณาสถานะการณ์ในเรื่ องนี้ในปี 2564 ซึ่งจะพิจารณาในทางที่จะเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

ตรวจทานโดย

(นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่หท์ องคา)
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บันทึกการประชุมโดย

(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
กรรมการและประธานที่ประชุม

(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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