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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 

        ณ ห้องเมจิก 3 ช้ัน 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน  
   ถนนก าแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

                                                                               เร่ิมประชุมเวลา 09:30 น. 
 
รายนามกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ ์  ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ  
     ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า  กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
5. นางประถมาภรณ์ สวสัด์ิชูโต  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
6. นายชชัวาล เอี่ยมศิริ  กรรมการ 
 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุม  

1. นาย ชชัวาลย ์เจียรวนนท ์  กรรมการอิสระ 

รายนามผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันศิริกุล ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั 

 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานในท่ีประชุม ไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทัฯ และผูส้อบบญัชี  จากนั้นประธานฯ 
แถลงว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองรวม 86 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้1,645,431,308 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 87 
ราย นบัจ านวนหุ้นได ้194,918,252 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ 173 ราย นบัจ านวนหุ้น
ได ้1,840,331,560  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  81.1881 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน
2,153,209,981 หุ้น (หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 2,266,749,381 หุ้น, หุ้นซ้ือคืน ฯ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 113,539,400 
หุ้น) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563  ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 

ประธานฯไดป้ระกาศเชิญผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมส่งตวัแทนผูถื้อหุ้น เพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกบั
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดมี้ผูถื้อหุ้น คือ นายมนตรี ดิษยวิภาส เขา้มาเป็นตวัแทน  
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จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ  เลขานุการบริษทั ช้ีแจงถึงวิธีการนบัคะแนนเสียง ซ่ึงเลขานุการบริษทั
ช้ีแจงสรุปดงัน้ี 

- ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจ านวนหุ้นท่ีท่านถืออยู ่คือ 1 หุ้น ต่อ 
1 เสียงในแต่ละวาระ 

- ผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะมา จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะมา 
ในกรณีท่ีจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือผูรั้บมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงมากกว่าจ านวนหุ้นท่ี
ไดรั้บมอบฉนัทะมา 

- บตัรออกเสียงจะระบุจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 แห่ง ในวาระหรือวาระยอ่ยเดียวกนั 
ถือว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เป็นโมฆะ 

- กรณีไม่มีผูถื้อหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั้นๆ ในตอนทา้ยของการ
รายงานว่า “ ผูถื้อหุ้นเห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติท่ีน าเสนอ” 

- กรณีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นให้เป็นผูมี้สิทธิออก
เสียงลงคะแนน ให้ระบุเคร่ืองหมายกากบาท ( X ) ลงในกรอบส่ีเหล่ียมของบตัรลงคะแนนเสียงท่ีแจกให้ ช่องใด
ช่องหน่ึงเท่านั้น และยกมือขึ้นเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รับบตัรลงคะแนนมานบัคะแนนเสียง 

- ส าหรับการนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
ดงักล่าว หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนน เห็น
ดว้ย ในวาระนั้นๆ 

- ส่วนผูท่ี้มาประชุมโดยการรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ว่า เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนตามท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความประสงค์ออกเสียง
ลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนในวาระดงักล่าวไวล้่วงหนา้แลว้ 

นอกจากน้ี ใคร่ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษทัฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้นจนกว่าการ
ประชุมจะแลว้เสร็จ ดงันั้น จ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนผูเ้ขา้
ประชุมท่ีไดรั้บลงทะเบียนไว ้

ผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแล้ว จะไม่นับเป็นองค์ประชุมส าหรับวาระการประชุมท่ีมีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จส้ินแลว้ 

เม่ือแจง้วิธีการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมในวนัน้ีบริษทัฯไดจ้ดัส่ง
ให้กบัผูถื้อหุ้นก่อนล่วงหนา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   
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และก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ไดร้ายงานความคืบหนา้เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตท่ีบริษทัฯ ได้
ด าเนินการไปแลว้ ดงัน้ี  

“บริษัทฯได้ประกาศเจตนาเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในการต่อตา้นทุจริต เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินการ
เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางของ CAC และได้ท าแบบประเมิน 71 ข้อตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย โดยทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยจะประกาศผลใน
เดือน พฤษภาคม ปี 2563 น้ี” 

นอกจากน้ีประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบดว้ยว่า 

“ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บรางวลั Gold Awards,  Board of the Year Awards 2018  ส าหรับบริษทัจดทะเบียนไทยท่ีมี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ในงาน National Director Conference 2019 ซ่ึงจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยรางวลัน้ีพิจารณาจากประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษทัท่ีครอบคลุมทั้งในแง่ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การสร้างผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้น และการให้ความส าคญักบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียอื่นๆ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี”   

เม่ือจบการรายงานความคืบหนา้เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทจุริต ประธานฯ จึงไดเ้ร่ิมการประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเมือ่วันที่ 26 เมษายน 2562   

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2562  ตามท่ีไดส่้งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ ในเอกสาร
แนบ 1  

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 12 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้ 5,621,635 
หุ้น รวมผูถ้อืหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 185 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี 1,845,953,195 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4361 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษท ัไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562   

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562  ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

  

เห็นดว้ย    1,845,953,195 เสียง  คิดเป็น 100.0000%  
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ไม่เห็นดว้ย     0       เสียง คิดเป็น    0.0000%  

งดออกเสียง   0      เสียง คิดเป็น     0.0000%  

บตัรเสีย     0       เสียง คิดเป็น     0.0000% 

วาระท่ี  2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบญัชี 2562 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศกัด์ิ โล่ห์ทองค า กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการ
ด าเนินงานส าหรับผลงานบริษทัฯรอบปีบญัชี 2562 และเม่ือเสนอรายงานจบแลว้ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ รายงาน
ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ในนามชมรมผูถื้อหุ้นไทย สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจงกรณีท่ีเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-
19 ดงัน้ี 

1. จะมีผลกระทบต่อยอดรายรับของบริษัทฯ หรือไม่ และมีการประเมินผลกระทบไวห้รือไม่ รวมทั้งมีการ

เตรียมการอยา่งไร 

2. บริษทัฯ มีการรับมือกบัเร่ือง COVID -19  และผลกระทบในบริษทัต่างๆท่ีมีอยูท่ั้งในและต่างประเทศ อยา่งไร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี  

1. การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัฯ ในไตรมาส 1/2563 เน่ืองจากโรงงาน

ท่ีประเทศจีนมีการปิดชัว่คราว อย่างไรก็ตาม บริษทัฯก็ยงัสามารถท ายอดขายในไตรมาส 1/2563 เท่ากบัไตรมาส 

4/2562  ได ้และ ณ  ปัจจุบนับริษทัฯ มียอด booking สูงกว่าไตรมาส 4/2562 ประมาณร้อยละ 20 ซ่ึงยอด booking 

น้ีจะเป็นยอดขายของไตรมาสท่ี 2/2563    

2. การเตรียมการในดา้นการป้องกนั  

ในส่วนของพนกังาน : มีการตรวจวดัอุณหภูมิพนกังานทุกคนและทุกวนั รวมทั้งบุคคลใดๆท่ีเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั

ฯ หากพนกังานคนใดอุณหภูมิ 37.5 จะให้กลบับา้นทนัทีและให้กกัตวั 14 วนัเพื่อตรวจดูอาการ 

ในส่วนของโรงงาน : มีการท าความสะอาด ฉีดน ้ายาฆ่าเช้ือโรค โดยท าทุกสัปดาห์ละคร้ัง 

 

นายวิวฒัน์ คูสกุล  ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี  

1. บริษทัฯ จะมีปัญหาเร่ืองการผลิตสินคา้หรือไม่ เน่ืองจากประเทศจีนปิดประเทศท าให้ส่งวตัถุดิบมาไม่ได ้

2. ในช่วงสงกรานตท่ี์รัฐบาลประกาศไม่ให้เป็นวนัหยดุแลว้ ทางบริษทัฯมีการแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร 

 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี 



หนา้ 5 ของ 20 

1. จากการปิดของโรงงานท่ีประเทศจีนอาจมีปัญหากบัการผลิตให้ลูกคา้ท่ีมีการส่ังผลิตเม่ือเร็วๆน้ี ซ่ึงท าให้ยอดขาย

ไตรมาสท่ี 4/2562 กบัไตรมาสท่ี  1/2563 อยูใ่นระดบัที่ใกลเ้คียงกนั 

2. ในช่วงสงกรานต์ท่ีรัฐบาลประกาศไม่ให้เป็นวนัหยุดไม่ไดมี้ผลกระทบต่อบริษทัฯ เพราะบริษทัฯก็ยงัคงเปิด

ด าเนินการตามปกติ ในส่วนบริษทัฯท่ีกมัพูชาก็จะหยุดในช่วงสงกรานตป์ระมาณ 2 สัปดาห์ เพราะเม่ือพนกังาน

กลบัมาจากภูมิล าเนา ก่อนเขา้ท างานอาจตอ้งมีการตรวจในละเอียดว่าติดเช้ือไวรัส COVID-19 หรือไม่ 

นายอาทิตย ์สุรเมฆากุล ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี 

1. ผลประกอบการปี 2562 ค่อนขา้งต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียท่ีเคยท าได ้อยากทราบว่าวตัถุดิบท่ีเคยแจง้ไวว่้าซ้ือมาใน

ตน้ทุนท่ีแพง ไดมี้การใชไ้ปหมดหรือยงั 

2. อะไรท่ีมีผลกระทบ margin นอกจากค่าเงินๆ มีผลกระทบเป็นร้อยละเท่าไร 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี  

1. วตัถุดิบท่ีเคยแจง้ไวว่้าซ้ือมาในตน้ทุนท่ีสูงเม่ือตน้ปี 2518 ไดมี้การใชไ้ปหมดแลว้ ส่วนในปี 2519 มีการแข่งขนั

ทางการคา้ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากเกิดสงครามทางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัประเทศจีน  

2. ค่าเงินไม่ไดมี้ปัญหากระทบ margin ส่วนท่ีกระทบเกิดจากสงครามทางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัประเทศ

จีน 

นายฮัง่ใช้ อคัวสกุล ในนามชมรมผูถื้อหุ้นไทย ไดแ้นะน าเก่ียวกบัการป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ว่าเพื่อไม่ให้
พนกังานท่ีบริษทัฯท่ีกมัพชูากลบัไปภูมิล าเนา บริษทัฯน่าจะมีกิจกรรมบนัเทิงในบริเวณโรงงานเพื่อป้องกนัการกลบัไปภูมิล าเนา 
และอยากเห็นการเติบโตของบริษทัฯในไตรมาส 4  

นายวิวฒัน์ คูสกุล  ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี  

- ค าส่ังซ้ือของลูกคา้ท่ียุโรปมีการส่งไปผลิตท่ีโรงงานท่ีกมัพูชาหรือไม่ เพราะทาง EU เร่ิมมีการตดั GSP ส าหรับ

สินคา้ท่ีผลิตท่ีกมัพชูา 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงว่า 

- สินคา้ท่ีผลิตท่ีกมัพชูาไม่ไดมี้ผลกระทบใดๆในสินคา้ high technology ท่ีบริษทัฯผลิต 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ถือว่าวาระน้ีท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯรอบปีบญัชี 
2562 รายงานโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

 ประธานฯ ท่ีประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่น
การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ส าหรับรอบปีบญัชี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 



หนา้ 6 ของ 20 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 42 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้ 423,373 
หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 277 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,846,376,568 
หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  81.4548 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

นางศิริพร สงบธรรม ผูรั้บมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี  

- ขอทราบความหมายของสินคา้คงเหลือท่ีต้องมีการประเมินราคาตามความส าคญัของลูกคา้  ในหน้า 16 7 ว่า

หมายถึงอะไร  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงว่า  

- หมายถึง รายการสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงมีจ านวนประมาณ 72 ลา้นบาท ท่ีมีการ

ประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบัลูกคา้ภายนอก (customer base) และอีกส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของ software 

ซ่ึงจะตอ้งมีการ amortize ทุกๆปี 

นายวิวฒัน์ คูสกุล  ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี 

1. ขอทราบว่ารายไดท่ี้ลดลงเป็นเพราะค่าเงินบาทท่ีแขง็ขึ้น หรือ เป็นเพราะปริมาณการส่งออกท่ีลดลง 

2.  ปีท่ีผา่นมาผลก าไรลดลงเกือบคร่ึงหน่ึง แต่ภาษีเพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่าจากปีท่ีแลว้ จึงขอทราบสาเหตุเกิดจากอะไร 

3. สิทธิประโยชน์ท่ีบริษทัฯไดรั้บจาก BOI เหลืออีกก่ีปี และ สิทธิประโยชน์ BOI รายการใด ท่ีหมดสิทธิไปแลว้และ

รายการใดสิทธิยงัไม่หมด 

4. ปีน้ีจะท า tender offer อีกหรือไม่ 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจง กรณีสิทธิประโยชน์ของ BOI ว่าการเปิดเผยขอ้มูลสิทธิประโยชน์ BOI จะ

ขอรับไปพิจารณา เพราะตอ้งค านึงในเร่ืองของขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและการเปิดเผยตอ้งไม่เป็นผลเสียหายโดยรวมกบั

บริษทัฯ 

นางสาวอรวรรณ เตชวฒันศิริกุล ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั ไดต้อบช้ีแจงกรณีภาษีท่ี
เพ่ิมขึ้นว่า 

1. ปี 2562 บริษทัฯ มีผลก าไร 361 ลา้นบาท ปี 2561 บริษทัฯมีก าไร 755  ลา้นบาท แต่ภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้นจาก 12 ลา้น

บาทเป็น 39 ลา้นบาทเน่ืองมาจากมีรายการโอนกลบัในส่วนของรายไดอ้ื่น คือ มีรายการโอนกลบัเจา้หน้ีและก าไร

จากการขายเงินลงทุนชัว่คราวท าให้มีการเสียภาษีในปี 2562 เพ่ิมขึ้น 

2. ส่วนของ BOI นั้น ในหนา้ 184 จะมีรายะละเอียดตารางบตัรส่งเสริมของ BOI แต่ละบตัรส่งเสริมไดแ้สดงไว ้

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดต้อบช้ีแจงกรณียอดขายท่ีลดลงว่าเป็นเพราะการด าเนินธุรกิจมากกว่าในเร่ืองของค่าเงิน
บาทท่ีแขง็ขึ้น แต่ในส่วนของก าไรท่ีลดลงจะเป็นกรณีของค่าเงินบาทท่ีแขง็ขึ้น  

นายวิวฒัน์ คูสกุล  ผูถื้อหุ้น ให้ค  าแนะน าว่าบริษทัฯ ควรเปิดแผยในเร่ืองของบตัรส่งเสริม BOI ว่าบตัรส่งเสริมแต่ละ
สิทธิมีการใชไ้ปหมดไปแลว้หรือไม่ และยงัเหลือใชสิ้ทธิอีกก่ีปี  



หนา้ 7 ของ 20 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

 ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
อิสระ และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี  

เห็นดว้ย  1,841,587,068 เสียง คิดเป็น  99.7406% 

ไม่เห็นดว้ย  0      เสียง   คิดเป็น     0.0000%  

งดออกเสียง  4,789,500       เสียง   คิดเป็น     0.2594%  

บตัรเสีย    0     เสียง         คิดเป็น     0.0000% 

    

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯและกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กรรมการจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  ประธานฯ 
จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี กรรมการซ่ึงครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน  

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ ์ ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ  
     ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อ
เขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นบัตั้งแต่ 16 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 
30 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิมายงับริษทัฯ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ และนายตรีขวญั บุนนาค กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงการแต่งตั้งน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
เน่ืองจากบุคคลทั้งสองมีความเหมาะสมทั้งในดา้นคุณสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และข้อก าหนดอื่นๆ เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 2 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้ 10,342 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 229 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,846,386,910 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
81.4553 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน  
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ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 4 พิ จ ารณาอ นุมั ติ
แต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระย่อย 4.1  พจิารณาอนุมัติให้ นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย     1,830,862,430 เสียง   คิดเป็น     99.1592%  

ไม่เห็นดว้ย                15,524,480 เสียง   คิดเป็น        0.8408 %  

งดออกเสียง          0  เสียง คิดเป็น       0.0000 %      

บตัรเสีย                        0  เสียง        คิดเป็น        0.0000% 

วาระย่อย 4.2 พจิารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนายตรีขวัญ บุนนาค กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้งนายตรีขวญั บุนนาค กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 
 เห็นดว้ย     1,829,822,688 เสียง คิดเป็น     99.1029%  

ไม่เห็นดว้ย                16,564,222 เสียง คิดเป็น         0.8971%  
งดออกเสียง                  0 เสียง   คิดเป็น        0.0000 %  
บตัรเสีย                       0 เสียง        คิดเป็น         0.0000 %  

 
วาระท่ี 5 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

ประธานฯ ท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า  
1. นางพิศมยั สายบวั ไดแ้สดงเจตนารมยล์าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป และ 
2. นายวีระยทุธ สัจพนัโรจน์และนายวีรพนัธ์ พลูเกษ ไดแ้สดงเจตนารมยล์าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ ก่อน

ครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป  
คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไดส้รรหาบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมา

เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จึงไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการอนุมติัแต่งตั้ง 

1. นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ  เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ แทนนางพศิมยั สายบวัโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป  

2. นางประถมาภรณ์ สวสัด์ิชูโต  (Mrs. Pratamaporn Svasti-Xuto) เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระแทน
นาย วีระยทุธ สัจพนัโรจน์ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป และอนุมติัแต่งตั้งนายชชัวาล 
เอี่ยมศิริ เป็นกรรมการบริษทัฯแทนนายวีรพนัธ์ พลูเกษ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 
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ดว้ยบุคคลทั้งสามเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นบญัชี การเงิน กฎระเบียบต่างๆ ของตลาด
หลกัทรัพย ์ และสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยรายละเอียดประวติัของผูท่ี้
ไดรั้บการเสนอช่ือไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัตามเอกสารแนบ 3 พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ถือว่าวาระน้ีท่ีประชุมรับทราบการแตง่ตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่ง
กรรมการท่ีว่างลง 

 
วาระท่ี  6 พจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ประธานฯได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 โดยไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาด
ของรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ผลการปฏิบติังานภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ต่อท่ีประชุม เพื่อ
พิจารณาอนุมติัเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท (เกา้ลา้นบาทถว้น) เท่ากบัจ านวนค่าตอบแทนกรรมการท่ีประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือ 26 เมษายน 2562  ไดอ้นุมติัไว ้  

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้  100 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม 
ประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 230 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,846,387,010 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
81.4553 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน 

ประธานฯ ไดแ้จง้ว่าเม่ือการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีท่ีแลว้มีผูถื้อหุ้นเสนอให้มีการพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการ 
แต่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าค่าตอบแทนในปัจจุบนัก็อยูใ่นระดบัที่สมควรแลว้ประกอบกบัผลประกอบการของบริษทั
ฯในปีท่ีผา่นมามีก าไรลดลง จึงให้คงค่าตอบแทนเท่าเดิม ซ่ึงปีท่ีแลว้ไดมี้การใชไ้ปประมาณ 7 ลา้นบาท 

ประธาน ฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายวิวฒัน์ คูสกุล  ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี  

- มีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (SVI-W3) ให้กบักรรมการหรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า 

- ไม่มีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (SVI-W3) ให้กบักรรมการแต่อยา่งใด 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติั
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติดว้ยเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนนอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2563 ตามท่ีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย     1,846,385,510 เสียง คิดเป็น     99.9999%  
ไม่เห็นดว้ย                           0 เสียง คิดเป็น      0.0000%  
งดออกเสียง                1,500       เสียง คิดเป็น       0.0001%  
บตัรเสีย                         0 เสียง        คิดเป็น       0.0000%  
  

วาระท่ี  7   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2563 
   ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานสรุปต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี  

ตามพระพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี โดยผูถื้อหุ้นสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมให้ท าหน้าท่ีต่อไปอีกก็ได ้ทั้งน้ี จากการ
เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีกระบวนการคดัเลือกผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปี 2563โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 
มาตรฐาน และ ประสิทธิภาพในการท างาน อีกทั้งไดเ้ปรียบเทียบอตัราค่าสอบบญัชีกบับริษทัสอบบญัชีอื่นในระดบัเดียวกนั จึง
ได้เสนอคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา น าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งส านักงานสอบบญัชีบริษทั 
ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจ าปี 2563  

โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
1) นาย โสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 หรือ 
2) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ 
3) นาง ก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4496 หรือ 
4) นางสาว รุ้งนภา   เลิศสุวรรณกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ 
5) นาย ชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ 
6) นางสาว พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ 
7) นางสาว สุมนา  พนัธ์พงษส์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ 
8) นางสาวรสพร เดชอาคม                               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5659 

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดัจดัหาผูส้อบบญัชี
อนุญาตอื่นของบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวขา้งตน้ได ้

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 8 ราย ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์ใดกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองลา้นส่ีแสนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชี
พิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) และค่าสอบ
บญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี 



หนา้ 11 ของ 20 

ประธานกรรมการตรวจสอบไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่าท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ไดมี้มติอนุมติัค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 2,500,000 บาท ทั้งน้ี หลงัจากเสร็จการประชุม ทางบริษทัฯไดมี้การต่อรองเจรจาไดเ้หลือ 2,400,000 
บาท 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้ 4,928 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 231 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,846,391,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
81.4555 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี  7   พิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2563 

ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติโดยเสียงขา้งมากอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้จากบริษทั ส านักงาน อี วาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและก าหนด ค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2563 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย     1,836,200,938 เสียง คิดเป็น     99.4481.% 
ไม่เห็นดว้ย        10,191,000 เสียง คิดเป็น      0.5519% 
งดออกเสียง                                    0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
บตัรเสีย                          0 เสียง        คิดเป็น       0.0000% 

 
วาระท่ี   8   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรประจ าปี 2562 และอนุมัติเงินปันผลท่ีได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 

ประธานฯ เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงได้รับอนุมติัโดยท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 ไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไร
สุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความ
จ าเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในรอบปีบญัชี 2562 บริษทัฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 371,690,351 บาท (สามร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหม่ืนสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจ านวน 
322,198,564 บาท (สามร้อยย่ีสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนแปดพนัห้าร้อยหกสิบส่ีบาทถว้น) 

ในระหว่างปีบริษทัไดมี้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนทั้งส้ิน 4,151.8 ลา้นบาท หรือในอตัราหุ้นละ 1.9282 บาท 
คิดเป็นร้อยละ1,288.59 ของก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บตัรส่งเสริมเลขท่ี 5152(2)/2556 และ 1587(2)/2558  โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีในอตัราหุ้นละ 
0.8929 บาท และส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non BOI) ในอตัราหุ้นละ 1.0353 บาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลมากกว่าปี 2562 ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายปันผลอตัราหุ้นละ 0.11 บาท 



หนา้ 12 ของ 20 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ได้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 0 ราย นับจ านวนหุ้นได้  0 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 231 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,846,391,938 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
81.4555 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามแลว้ ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี  8 พิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรผลก าไรประจ าปี 2562 และอนุมติัเงินปันผลท่ีไดจ้่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติโดยเสียงขา้งมากอนุมติัการจดัสรรผลก าไรประจ าปี 2562 และอนุมติัเงินปันผลท่ีไดจ้า่ย
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ตามท่ีประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,846,391,938 เสียง   คิดเป็น  100.0000%  

ไม่เห็นดว้ย                     0 เสียง คิดเป็น      0.0000% 
งดออกเสียง                          0 เสียง คิดเป็น       0.0000%  
บตัรเสีย                      0 เสียง        คิดเป็น      0.0000% 

 

วาระท่ี 9 รับทราบการปรับสิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ (SVI-W3) สืบเนือ่งจากการจ่ายปันผลพเิศษ 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่าท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติั

ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SVI-W3 ขอ้ 3.3.1 (จ) 

ก าหนดให้บริษทัฯตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรา

ร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ระหว่างอายุ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ SVI-W3 ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิ SVI-W3 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขึ้นเคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับ

เงินปันผล ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

ทั้งน้ี การปรับอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SVI-W3 เป็นดงัน้ี 

  ก่อนการปรับสิทธ ิ หลังการปรับสิทธ ิ
ราคาการใชสิ้ทธิ 4.44 บาทต่อหุน้ 

(มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 

2.9408 บาทต่อหุน้* 

(มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้น 1 หน่วย : 1.5098 หุน้** 

* จ ำนวนเงินท่ีค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของบำท ให้ตัดเศษของบำททิง้ 

** จ ำนวนหุ้นท่ีจะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นทิง้ 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน  



หนา้ 13 ของ 20 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ถือว่าวาระน้ีท่ีประชุมรับทราบการปรับสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามญั (SVI-W3) สืบเน่ืองจากการจ่ายปันผลพิเศษ 

 

วาระท่ี 10 พจิารณาอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวน 15,294,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

             ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (SVI-W3) และเพื่อให้บริษทัฯ มีหุ้นในจ านวนท่ีเพียงพอในการรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ SVI-W3 ในคร้ังสุดทา้ยซ่ึงจะครบก าหนดในวนัท่ี 26 มีนาคม 2563               จึงขอให้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน 15,294,000 บาท (สิบห้าลา้นสองแสนเกา้หม่ืนส่ีพนับาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 

2,296,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาท) เป็นทนุจดทะเบียน 

2,312,043,381 บาท (สองพนัสามร้อยสิบสองลา้นส่ีหม่ืนสามพนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น)  โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จ านวน15,294,000 หุน้ (สิบห้าลา้นสองแสนเกา้หม่ืนส่ีพนัหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท)   

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ได้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้  1 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,846,391,939 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
81.4555 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 10 พิจารณา อ นุ มั ติ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน 15,294,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงเกินกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน 15,294,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ตามท่ีประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย     1,846,391,939 เสียง คิดเป็น  100.0000% 

ไม่เห็นดว้ย                         0 เสียง คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง                             0 เสียง คิดเป็น      0.0000% 



หนา้ 14 ของ 20 

บตัรเสีย           0  เสียง        คิดเป็น     0.0000% 

 
วาระที่11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ 

 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่าเพ่ือให้สอดคลอ้งการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอในวาระ 
10 ขา้งตน้ จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯตามวาระท่ี  10 เป็น ดงัน้ี 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 2,312,043,381 บาท (สองพนัสามร้อยสิบสองลา้นส่ีหม่ืนสามพนัสามร้อยแปดสิบเอ็ด
บาทถว้น)  

แบ่งออกเป็น 2,312,043,381 หุ้น (สองพนัสามร้อยสิบสองลา้นส่ีหม่ืนสามพนัสามร้อยแปดสิบเอด็หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุ้นสามญั 2,312,043,381 หุ้น (สองพนัสามร้อยสิบสองลา้นส่ีหม่ืนสามพนัสามร้อยแปดสิบเอด็หุ้น)  

หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ได้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 0 ราย นับจ านวนหุ้นได้  0 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,846,391,939 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
81.4555 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 11 พิจารณา อ นุ มั ติ

การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงเกินกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ 

 ตามท่ีประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,846,391,939 เสียง คิดเป็น    100.00 %  
ไม่เห็นดว้ย                                  0     เสียง คิดเป็น       0.0001% 
งดออกเสียง                          0 เสียง คิดเป็น       0.0000%  



หนา้ 15 ของ 20 

บตัรเสีย                      0 เสียง        คิดเป็น       0.0000% 

 

วาระท่ี 12 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 27 ขอ้ 28 และ ขอ้ 34 

 เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการบริษทัสามารถประชุมผ่านส่ืออิเลค็ทรอนิกส์ก็ได ้ทั้งน้ีจะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั
ก่อน และเพ่ือให้กรรมการผูมี้อ  านาจคนเดียวสามารถมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัได ้เน่ืองดว้ยกรรมการส่วนใหญ่ของบริษทัฯ
เป็นกรรมการอิสระ  

ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขขอ้บคับัของบริษทัฯ ขอ้ 27 ขอ้ 28 และ ขอ้ 34 เป็น ดงัน้ี 

“ขอ้ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมโดย
ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ ส่งมอบให้ผูรั้บ หรือ ตวัแทนผูรั้บโดยตรงได ้โดยระบุ วนั เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีประชุมไป
ยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมเวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การ
นดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

ทั้งน้ี หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ บริษทัสามารถจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมดว้ย
จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ก็ได”้ 

 “ขอ้ 28 ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรอง         ประธาน 
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีดี ให้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ทั้งน้ี ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะก าหนดให้จดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ก็ได ้การ
ประชุมผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิกส์ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง” 
  “ขอ้ 34 กรรมการหน่ึงท่านลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัจึงจะมีผลผกูพนับริษทัได้ 
          ภายใตข้อ้ก าหนดวรรคแรก คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัพร้อประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั” 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ได้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 0 ราย นับจ านวนหุ้นได้  0 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,846,391,939 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
81.4555 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ในนามชมรมผูถื้อหุ้นไทย สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี 



หนา้ 16 ของ 20 

1. หากมีกรรมการเพียงคนเดียวมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ แลว้ จะท าให้ตอ้งมีคณะกรรมการประชุมในทุกๆ

คร้ังท่ีกรรมการมีอ านาจนั้นจะลงนามหรือไม่  

2. จะก าหนดให้กรรมการคนเดียวลงนามเพื่อผกูพนับริษทัฯ ไดด้ว้ยผลของกฎหมายใช่หรือไม่ เพราะปกติในบริษทั

ทัว่ๆไปจะก าหนดให้มีกรรมการนอ้ยสองท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัผกูพนัในธุรกรรมของบริษทั 

 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี  

1. ในบริษทัทัว่ไปก็มีกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัทั้งคนเดียวและสองคน ทั้งน้ี การจะลงนามใดๆของ

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารก็ตอ้งเป็นไปตามอ านาจ หรือ วงเงิน ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ แต่หากจะมี

การท าธุรกรรมการใดท่ีเกินกว่าอ านาจ หรือ เกินวงเงิน ก็ต้องเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติก่อน มิฉะนั้น 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารก็ตอ้งรับผิดชอบเป็นการส่วนตวั 

2. กรรมการคนเดียวลงนามเพื่อผกูพนับริษทัฯ ไดต้ามหนงัสือรับรองของบริษทัฯ และบริษทัฯ มีคณะกรรมการชุด

ย่อยท่ีก ากบัดูแล ดงันั้น การท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะไปด าเนินการใดๆก็จะตอ้งเป็นไปตามกรอบอ านาจท่ี

ไดใ้ห้ไว ้

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 12 พิจารณาแกไ้ข

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงเกินกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,846,390,797 เสียง  คิดเป็น   99.9999%  
ไม่เห็นดว้ย                1,142 เสียง  คิดเป็น      0.0001% 
งดออกเสียง                    0 เสียง  คิดเป็น       0.0000% 
บตัรเสีย         0 เสียง        คิดเป็น      0.0000% 

 

วาระท่ี 13 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
ข้อบงัคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ ท่ีประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทน
บริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

“ช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายพงษ์ศกัด์ิ โล่ห์ทองค า ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญับริษทั” 
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ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ได้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 0 ราย นับจ านวนหุ้นได้  0 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,846,391,939 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
81.4555 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุ้นซ้ือคืน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ในนามชมรมผูถื้อหุ้นไทย ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า หากให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจ
ลงนามแต่เพียงผูเ้ดียว แลว้หากเกิดเหตุการณ์ใดๆท่ีท าให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่สามารถลงนามได้ อาจท าให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ เสียหายได ้จึงขอถามว่าคณะกรรมการไดมี้การพิจารณาเพื่อรองรับในกรณีแลว้หรือไม่ 

ประธานกรรมการ ไดใ้ห้เลขานุการบริษทัฯ ช้ีแจง 

เลขานุการบริษทัฯไดช้ี้แจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 วรรคสอง ก าหนดไวว่้า “ภายใตข้อ้ก าหนดในวรรค
แรก คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั” ดงันั้น หากเกิด
กรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นไดใ้ห้ขอ้สังเกตุไว้นั้น คณะกรรมการบริษทัฯก็มีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั
บริษทัท่านอื่นแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารได ้  

ประธานฯไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า วาระน้ีคณะกรรมการมีอ านาจในการอนุมติัโดยไม่จ าตอ้งขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
แต่เน่ืองจากเป็นวาระต่อเน่ืองกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 34 ในวาระก่อน จึงไดเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

นายอนุพงษ ์สัตวานนท ์ผูถื้อหุ้นสอบถามว่า ก่อนหนา้น้ีบริษทัฯมีกรรมการสองท่านลงนามผกูพนับริษทัคือคุณพงษ์
ศกัด์ิ โล่ห์ทองค า และคุณชชัวาล เอี่ยมศิริ จึงขอถามถึงสาเหตุท่ีตอ้งแกไ้ขใหเ้หลือกรรมการเพียงท่านเดียวมีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทัฯ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า แต่เดิมคุณพิศมยั สายบวั เป็นกรรมการมีอ านาจลงนามร่วมกบัคุณพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า ต่อมาคุณ
พิศมยั สายบวัไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ คณะกรรมการจึงไดแ้ต่งตั้งให้คุณชชัวาล เอ่ียมศิริ มาเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลง
นามร่วมกบัคุณพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า เพราะขอ้บงัคบัก าหนดว่าตอ้งมีกรรมการสองคนลงนามร่วมกนั ซ่ึงคุณชชัวาล เอี่ยมศิริ 
ควรจะเป็นกรรมการอิสระ ดงันั้น จึงมีการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัในวาระก่อนให้กรรมการหน่ึงท่านลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามแลว้ ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัแกไ้ข
ช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้มีมติโดยเสียงขา้งมากอนุมติัแกไ้ขช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั
ฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,846,390,797 เสียง  คิดเป็น   99.9999%  
ไม่เห็นดว้ย                1,142 เสียง  คิดเป็น      0.0001% 
งดออกเสียง                    0 เสียง  คิดเป็น       0.0000% 
บตัรเสีย         0 เสียง        คิดเป็น      0.0000% 
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วาระท่ี 14  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายอนุพงศ ์สันตะวานนท ์สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี 
1. optical product เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ micro electronic หรือไม่ 

2. ยอดขายของผลิตภณัฑน้ี์รวมกนัเป็นร้อยละ 3 ของโครงสร้างรายได ้จึงอยากทราบว่า optical product เขา้มาใน
สายการผลิตแลว้ จะท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 

3. ขอทราบทิศทางในเร่ืองของพลงังานสะอาดซ่ึงมีสัดส่วนการเติบโตดีในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

4. ค่าเงินบาทท่ีแขง็ขึ้นจะมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทัฯหรือไม่ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจง เป็นขอ้ๆดงัน้ี 

1. optical product เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ micro electronic เพราะผลิตในห้อง clean room 

2. เม่ือ optical product เขา้มาในสายการผลิตแลว้ จะท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ธุรกิจน้ีเพ่ิงเร่ิมตน้คงตอ้งใช้

เวลาพอสมควรในการสร้างธุรกิจน้ี  

3. ทุกบริษทัฯตอ้งมีการผลิตในเร่ืองของพลงังานสะอาดเพื่อน ายอดขายในส่วนอื่นเขา้มา ทุกโรงงานของบริษทัฯ มี

การใช้ solar cell ตอนน้ีมีประมาณมากกว่า 1.5 เมกะวตัต์ พลงังานสะอาดจะเป็น philosophy มากกว่าจะเป็น

ยอดขาย เพราะหากบริษทัฯสามารถท าพลงังานสะอาดได ้บริษทัใหญ่ๆก็จะน ายอดขายอื่นๆมาให้บริษทัฯท าการ

ผลิต 

4. ค่าเงินบาทในปีท่ีแลว้ประมาณ 32.6 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อมาลดลงเหลือ 30.4 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ 

บริษทัฯก็ไดรั้บผลกระทบพอสมควรท าให้ก าไรของบริษทัฯลดลง ส่วนในไตรมาส 1/2563 ค่าเงินบาทประมาณ 

32.02 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงจะเป็นผลท าให้บริษทัฯ ซ่ึงส่งออกสินคา้ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน รวมทั้ง

ในปัจจุบนับริษทัฯมีการบริหารจดัการในเร่ืองของวตัถุดิบอยา่งดีดว้ย 

นายนทัธิ สุรเมธากุล สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี 
1. ส่วนลดท่ีให้กบัลูกคา้อนัเน่ืองมาจากสงครามการคา้นั้นเป็นการใหส่้วนลดถาวรหรือชัว่คราวแก่ลูกคา้ 

2. มีโอกาสท่ี gross margin จะกลบัมาในระดบัที่บริษทัฯเคยท าไดห้รือไม่ 

3. ความคืบหนา้ท่ีดินโรงงานท่ีแจง้วฒันะที่เคยบอกจะมีการขาย มีการด าเนินการอยา่งไร 

4. มาตรฐานบญัชีใหม่ IFRS มีผลกระทบต่อบญัชีของบริษทัฯหรือไม่ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบช้ีแจงเป็นขอ้ๆดงัน้ี  

1. ส่วนลดท่ีให้กบัลูกคา้นั้นจะหมดในส้ินปี 2563 เท่านั้น เน่ืองดว้ยบริษทัฯเคยมีแผนท่ีจะเปิดบริษทัฯท่ีประเทศเมก็ซิโก 
จึงไดใ้ห้ส่วนลดกบัลูกคา้บางราย  
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2. โอกาสท่ี gross margin จะกลบัมาในระดบัที่บริษทัฯเคยท าไดอ้าจจะเป็นการยากส าหรับธุรกิจในปัจจุบนั บริษทัฯจึง
ไดเ้ร่ิมธุรกิจใหม่ทางดา้น optical product หรือ 5G เพื่อจะท าให้ก าไรของบริษทัฯดีขึ้น 

3. ท่ีดินโรงงานท่ีแจง้วฒันะจะยงัไม่ขายรอให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จส้ินก่อนค่อยพิจารณา 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงว่า มาตรฐานบญัชีใหม่จะมีผลกระทบต่อบญัชีของบริษทัฯ ใน 2 เร่ือง คือ  

1. TFRS 9 ซ่ึงเป็น financial Instrument โดยในปีท่ีผา่นมาในการท า financial statement ตาม TFRS 9 บริษทัฯมีการท า 
mark to market หลกัทรัพยท่ี์ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในปี 2563 บริษทัฯตอ้ง classify ว่าเงินลงทุนเหล่าน้ีบริษทั
ฯจะลงทุนระยะยาวหรือระยะส้ัน 

2. อีกส่วนท่ีมีผลกระทบคือในเร่ืองของ TFRS 16 ซ่ึงมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ไม่มาก 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี 
1.  เร่ืองการเยี่ยมชมโรงงานจะมีการให้ผูถื้อหุ้นเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่ 

2. บริษทัฯมีโรงงานใหม่ตั้งอยูท่ี่ไหน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบช้ีแจงเป็นขอ้ๆดงัน้ี 

1. เน่ืองจากในขณะน้ีมีการระบาดของไวรัส COVID -19 จึงขอหยดุในเร่ืองเย่ียมชมโรงงานไวก่้อน 

2. บริษทัฯ ไม่มีการตั้งโรงงานใหม่ โดยปัจจบุนัโรงงานตั้งอยูท่ี่บางกะดี ท่ีเดิม 

นายชาติชาย สุวรรณหงษ ์ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี 

1. ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรมีอยูป่ระมาณ 899 ลา้นบาท จะถามว่าบริษทัฯมีความมัน่คงในมมุมองของนกัลงทุน
มากนอ้ยเพียงใด 

2. Inventory ปี 2561 มีประมาณ 4,300 ลา้นบาท แต่ลดลงเหลือ 3,000 กว่าลา้นบาทในปี 2562 ขอถามว่าบริษทัฯ
จ าเป็นตอ้งเพ่ิม inventory หรือไม่เพื่อขยายตลาด  

3. ยอดขายในส่วนของพลงังานสะอาดสามารถเพ่ิมยอดขายถึง 1,000 ลา้นบาทหรือไม่ในอีก 1-2 ปี ขา้งหนา้ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงเป็นขอ้ๆดงัน้ี 

1. บริษทัฯไดรั้บวงเงินจากธนาคารประมาณ 3,000 ลา้นบาท ซ่ึงหากบริษทัฯมีโครงการไรก็สามารถใชว้งเงินน้ีได้
ทนัที ตอนน้ีบริษทัฯลงทุนใน property fund ประมาณ 1,260 ลา้นบาท ไดผ้ลตอบแทนประมาณร้อยละ 6 

2. Inventory จะไม่มีการเพ่ิมขึ้น แตจ่ะพยายามบริหารจดัการใหน้อ้ยกว่า 3,000 ลา้นบาท  

3. ยอดขายในส่วนของพลงังานสะอาดในปี 2563 น้ีจะพยายามท ายอดขายให้ไดป้ระมาณ 800 ลา้นบาท  

นายวิวฒัน์ คูสกุล  ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจง ดงัน้ี 
- หุ้นซ้ือคืนท่ีจะครบก าหนดจะขายในปี 2564 หากราคาไม่ดีบริษทัฯมีนโยบายจะลดทนุหรือไม่ 



หนา้ 20 ของ 20 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ค่อยพิจารณาสถานะการณ์ในเร่ืองน้ีในปี 2564 ซ่ึงจะพิจารณาในทางท่ีจะเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

                                                
    

ตรวจทานโดย                                         บนัทึกการประชุมโดย 
                       
                      

                                                                                                                                               
              (นายพงษศ์กัด์ิ โล่หท์องค า)            (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์)        (นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ) 

                    กรรมการและ                      กรรมการและประธานท่ีประชุม                   เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ                                                
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร     


