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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก
ส านกังานของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ (“ที่
ประชุม”) 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม และจ านวนหุ้นทั้งหมดในทีป่ระชุม 

ณ เวลาเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 12 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 62,403 หุ้น และมี
ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมจ านวน 328 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,189,130,779 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมจ านวน 340 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,189,193,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.34 จาก
จ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งส้ิน 1,247,381,614 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
กรรมการท่ีเขา้ประชุม 

นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการและประธานท่ีประชุม 
นายจาง ช่าย ซิง กรรมการ/ประธานบริหาร/ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ  กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 
 กรรมการบรรษทัภิบาล 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายวฑูิรย ์สิมะโชคดี  กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
นายเจ้ิง ผงิ กรรมการ 
นายเคอ จ่ือ ชิง กรรมการ 
นายชู ชี หยวน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม 

นายหย ูเป๋อ เหวนิ  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 
นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
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นางสาวกุลวดี กวยาวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
นางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล  เลขานุการบริษทัฯ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืน 
นายปรีชา อรุณนารา ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เขา้ร่วมการ

ประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
นายธีรศกัด์ิ เพช็รไพบูลย ์  ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) 

จ  ากดั (เขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
นายพชัรพล วรรธะมานี   ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทย

แลนด)์ จ  ากดั (เขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

กรรมการบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด 
โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธาน
กรรมการบรรษทัภิบาล และประธานบริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและ
บญัชี (CFO) และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้  

เร่ิมการประชุม 

นางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษทัฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) ไดก้ล่าวแนะน าผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึง
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู ้บริหาร ท่ีอยู่ในห้องประชุม และท่ีเข้าร่วมการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ กรรมการท่ีอยูต่่างประเทศจ านวน 3 ท่าน นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั และท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด)์ จ  ากดั จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นาย
ธีรศักด์ิ เพ็ชรไพบูลย์ และนายพัชรพล วรรธะมานี ซ่ึงท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อท่ีประชุม
ตามล าดบั จากนั้น นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและมอบหมายให้นาย
อนุสรณ์ มุทราอิศ ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุมภาษาไทย (“ผู้ด าเนินการประชุม”) แทนประธานฯ 
 

เลขานุการบริษทัฯ ได้ช้ีแจงขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting โดยใช้งานร่วมกบัการประชุมทางไกลระบบ Webex ซ่ึงเป็นระบบท่ีไดม้าตรฐานสอดคล้องตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของ
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 การนับองค์ประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบัข้อท่ี 33 ท่ีก าหนดให้ต้องมีผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 
33.33 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและส่งค าถามผ่านระบบ DAP e-
shareholder meeting โดยการนบัคะแนน บริษทัฯใชว้ิธี 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และหากผูถื้อหุ้นท่ีไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ 
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ผา่นระบบ DAP e-shareholder meeting จะถือวา่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ส่วนวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีออกตามวาระจะมีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และการด าเนินการประชุมจะด าเนินตามวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุม 

จากนั้น นายอนุสรณ์ มุทราอิศ ผูด้  าเนินการประชุมไดข้อให้เลขานุการบริษทัฯ แจง้องคป์ระชุมและจ านวนผู ้
ถือหุ้นและจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็นจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นรวมของผูท่ี้ประชุมผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และจ านวนผูรั้บมอบฉนัทะและจ านวนหุ้นรวมของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

หลังจากตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบถ้วนตามข้อบังคบัของบริษัทฯ แล้ว ผูด้  าเนินการประชุมได้เร่ิม
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2563 
ผูด้  าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 ตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจ าปี 2563 ในหวัขอ้ “ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจดัการ” ซ่ึง
ไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และไดเ้รียนเชิญคุณ Jackie Chang ประธานบริหารของบริษทัฯ พูดถึง
ภาพรวมธุรกิจของบริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา รวมถึงการด าเนินการดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ต่อท่ีประชุม 

หมายเหตุ วาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 
2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ .
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ณ วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญั
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษทัฯ ดงักล่าวปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ใน
หวัขอ้ “รายงานและงบการเงิน” ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี จากนั้นไดเ้รียนเชิญ
นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี มาอธิบายถึงผลการด าเนินงานในปี 2563 ต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ตามรายละเอียดท่ีได้
เสนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของ
บริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,189,193,282 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 100 หุน้ คิดเป็น 100 เสียง) 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีได้
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าวหาก
บริษทัฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสุทธิของผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัรา 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 
57.96 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

ทั้งน้ี รายละเอียดอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กบัอตัราการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 
1. ก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท) 7,101,638,109 2,959,960,371 
2. จ  านวนหุน้ (หุน้) 1,247,381,614 1,247,381,614 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ (บาท) 3.30 1.80 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 4,116,359,326 2,245,286,905 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  57.96% 75.86% 

 
ในการรับเงินปันผลของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดรั้บ

จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้
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ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ในอตัรา 3.30 บาทต่อหุ้น และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัรา 3.30 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุ้น ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,189,193,282 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 100 หุน้ คิดเป็น 100 เสียง) 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากต าแหน่งคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 น้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือกรรมการทีต้่องออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง วนัทีแ่ต่งตั้ง การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริษทัฯ 22 ส.ค.37  
(26 ปี 7 เดือน) 

5/5  
(100%) 1/1 

2. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ 5 เม.ย 59  
(4 ปี 11 เดือน) 

5/5  
(100%) 1/1 

3. นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ กรรมการอิสระ 2 เม.ย 61  
(2 ปี 11 เดือน) 

5/5  
(100%) 1/1 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการผ่านกระบวนการกลัน่กรองต่างๆโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผา่นมา (โปรดดูหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและ
คุณสมบติัของกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ในหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ”  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ในระหว่างวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลใดเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู ้ได้รับการเสนอช่ือทั้ ง 3 ท่านอย่างรอบคอบ 
ระมัดระวงัแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ ง 3 ท่านน้ี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพิ่มเติม) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง (1) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ (2) นายบุญศักด์ิ เจียมปรีชา และ (3) นาง
ทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา และนางทิพวรรณ ชยุติมนัต์ ซ่ึงเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ
หน่ึงนั้น จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ย ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือ
ให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคุณสมบติั
ของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษทัฯ มีรายละเอียดมากกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนก าหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงาน
ประจ าปี 2563 ในหัวขอ้ “โครงสร้างการจดัการขององค์กร” ซ่ึงได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
คร้ังน้ี) รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าและ
ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่
มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบักิจการท่ีดี ประธานฯได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการทีละราย โดยผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ี เป็น
กรรมการของบริษทัฯ เป็นรายบุคคล 

1 .นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นกรรมการบริษทัฯ 
2. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา เป็นกรรมการอิสระ 
3 .นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์เป็นกรรมการอิสระ 
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หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้แต่งตั้ง บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการของบริษทัฯ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นกรรมการบริษทัฯ 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,179,005,554 99.14 
ไม่เห็นดว้ย 10,190,728 0.86 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(2) นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา เป็นกรรมการอิสระ 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,185,121,217 99.66 
ไม่เห็นดว้ย 4,075,065 0.34 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(3) นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์เป็นกรรมการอิสระ 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,189,196,282 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 3,100 หุน้ คิดเป็น 3,100 เสียง) 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 
ผู ้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมถึงการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี  2564 ว่า 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อพิจารณา
อนุมติั โดยบริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 
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นโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
1. อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้

ท างานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 
 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 
 ผลประกอบการของบริษทัฯ 
 ปัจจัยอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
2.  ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน 

ตามความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 
3.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกบัอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า

กรรมการบริหาร  ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจ  านวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร
ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

ทั้ งน้ี  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

 ทั้งน้ี รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2564 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ
กรรมการส าหรับปี 2563 เพิ่มข้ึน ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

         ต าแหน่ง           ปี 2564     ปี 2563 
 ประธานคณะกรรมการ    2,475,000 1,650,000 
 กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  1,495,000 1,150,000 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร       650,000    500,000 
 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1,750,000 1,250,000 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร/ ประธานคณะกรรมการ 1,750,000 1,250,000 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     
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2. เบ้ียประชุม 
ก าหนดค่าเบ้ียประชุมของกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2564 เพิ่มข้ึนจากเบ้ียประชุมกรรมการบริษทัฯ 
ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

         ต  าแหน่ง                    เบ้ียประชุม/คร้ัง 
คณะกรรมการบริษทัฯ        ปี 2564 ปี 2563 
ประธานคณะกรรมการ         25,000 10,000 
กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร       20,000 10,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                  -          - 
คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย           22,000 10,000 
คณะกรรมการชุดยอ่ย            20,000 10,000 

3. โบนสัประจ าปี 
ก าหนดการจ่ายเงินโบนสัให้แก่กรรมการบริษทัฯ ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

หมายเหตุ  
1. เบ้ียประชุมกรรมการ บริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประชุมดงักล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารและกรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเขา้ประชุม  

2.  ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 
2564 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2564 ตามท่ี
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,188,037,974 99.9 
ไม่เห็นดว้ย 1,158,308 0.1 
งดออกเสียง -0- -0- 
ไม่มีสิทธิออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 3,100 หุน้ คิดเป็น 3,100 เสียง) 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ทุกปี โดยส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย
ก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
(ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

1.  นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2562-2563) หรือ 

2.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) หรือ 

3. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2553 – ปี 2556) 

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้ งไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษทัฯ นอกจากน้ี ในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีดงักล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบติั
หนา้ท่ีเกิน 7 ปี 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ  มีมติเห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 หรือ (2) 
นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 หรือ (3) นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3930 แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืน
ของส านกังาน เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ขา้งตน้ได้ ทั้งน้ี ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบ
จ านวน 5,000 ชัว่โมง ซ่ึงหากการท างานตอ้งใชเ้วลามากกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอตัราร้อย
ละ 70 ของอตัราค่าจา้งการตรวจสอบตามอตัราปกติของส านกังานผูส้อบบญัชี และมีค่าธรรมเนียมส าหรับการสอบ
ทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งปีเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินของบริษทัแม่จ  านวน 500,000 บาท และมีค่าสอบ
บญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งเป็นจ านวน 1,485,000 บาท 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
เป็นดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563* 

1.  ค่าสอบบญัชี (บาท) 4,910,000 4,910,000 
2.  ค่าบริการอ่ืนๆ (บาท) ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ *บริษทัฯ จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี 2563 เป็นเงิน 4,910,000 บาท 
และค่าธรรมเนียมสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งปีเพ่ือประกอบการจดัท างบการเงินของบริษทัจ านวน 500,000 บาท ซ่ึง
ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอ่ืนๆ นอกจากน้ี มี
ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 4 แห่งท่ีไดจ่้ายใหส้ านกังานสอบบญัชีเดียวกนัน้ีรวมเป็นเงิน 1,485,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากส านักงานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใช้ผูส้อบบัญชีของแต่ละบริษทัจะ
พิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะดูแลให้สามารถ
จดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ผูด้  าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,189,196,282 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- 0 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

(มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 3,100 หุน้ คิดเป็น 3,100 เสียง) 
 
วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 
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หลงัจากเสร็จส้ินการพิจารณาครบทุกวาระแลว้ ผูถื้อหุน้ไดมี้ค าถามดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯ มีการผลิตช้ินส่วนใดใหก้บับริษทั Tesla บา้งและมีมูลค่าทางธุรกิจจ านวนเท่าใด 
ตอบ เน่ืองจากบริษทัฯ มีการท าสัญญาเก็บรักษาขอ้มูลกบัลูกคา้ จึงไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลในส่วนน้ีได ้

2. ตอ้งการทราบวา่บริษทัฯ จะมีการขยายโรงงานในประเทศไทยเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน ในกรณี
ท่ีโรงงานในประเทศอินเดียอาจจะไม่สามารถเปิดด าเนินการได ้หรือมีก าลงัการผลิตไม่เพียงพอหรือไม่ 
ตอบ บริษทัในประเทศไทยสามารถให้การสนบัสนุนได ้โดยมีการเตรียมความพร้อมในการขยายก าลงัการ
ผลิตมาตั้งแต่ 2 ปีก่อน บริษทัฯ ไดก่้อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในพื้นท่ีเดิมของโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมเวล
โกร์ว เพื่อรองรับธุรกิจของบริษทัฯ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่วนโรงงานในประเทศอินเดียได้ด าเนินการ
ก่อสร้างจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จึงท าใหก้ารเปิดด าเนินการท าไดช้า้กวา่ก าหนด 

3. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ ท่ี เก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
ผลิตภณัฑพ์ลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power) หรือระบบศูนยข์อ้มูล (Data Center) อยา่งไรบา้ง 
ตอบ ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นเพาเวอร์ซัพพลาย (Power supply) ซ่ึงบริษทัฯ ให้
ความส าคญัในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยหีรือนวตักรรมมากกวา่ บริษทัฯ มีความเช่ือวา่การรักษา
ฐานลูกคา้ท่ีส าคญัในช่วง 5-10 ปีขา้งหนา้ และการด าเนินการดา้นวิจยัและพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัการเติบโต
ของอุตสาหกรรมจะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไดโ้ดยอตัโนมติั 

4. บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลเร่ืองการกระจายหุ้น (Free float) หรือส่งเสริมสภาพคล่องของตลาด
หลกัทรัพยอ์ยา่งไรบา้ง 
ตอบ ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไม่มีการก าหนดนโยบายในเร่ืองดงักล่าว แต่อาจจะมีการพิจารณา
ตามความเหมาะสมต่อไป 

5. อยากทราบแนวโน้มการด าเนินธุรกิจในปี 2564 ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV), 
คลาวด ์(Cloud), โทรคมนาคม, ธุรกิจภูมิภาค (Regional Business) และแผนการขยายโรงงานในต่างประเทศ
เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 
ตอบ ส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ คือการวิจยัและพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด ซ่ึงในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดเ้พิ่มทีมวิจยัและพฒันาทั้งในประเทศเยอรมนีและประเทศอินเดีย
เพื่อรองรับธุรกิจภูมิภาคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ไม่วา่จะเป็นส่วน
ของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) หรือระบบโทรคมนาคมซ่ึงเป็นส่วนของ
โครงสร้างพื้นฐานดา้น IoT ท่ีส าคญั ซ่ึงในปีน้ีบริษทัฯ คาดวา่ธุรกิจท่ีเติบโตมากท่ีสุดในช่วงคร่ึงปีแรกคือ 
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เพาเวอร์ซัพพลาย (Power supply) ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รองลงมาไดแ้ก่ เพาเวอร์ซัพพลาย (Power 
supply) ส าหรับระบบศูนยข์อ้มูล (Data Center) 
 ส่วนการขยายโรงงานในต่างประเทศ บริษทัฯ มีแผนการขยายโรงงานในประเทศอินเดียเท่านั้น 
ส่วนโรงงานในประเทศเมียนมา บริษทัฯ ยงัไม่สามารถด าเนินการไดใ้นขณะน้ีเน่ืองจากสถานการณ์ความไม่
สงบทางการเมือง แต่บริษทัฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลิตในประเทศไทยใหม้ากข้ึนเพื่อรองรับสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึน 

6. จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศเมียนมาท่ีอาจยืดเยื้อจะมีผลต่ออุปทานและการ
เจริญเติบโตของบริษทัฯ อยา่งไรบา้ง 
ตอบ บริษทัฯ มีการเฝ้าดูสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจในประเทศเมียนมาของบริษทัฯ ยงัมีปริมาณท่ีนอ้ย ซ่ึงในส่วนของธุรกิจในภูมิภาค บริษทัฯ จะมุ่งเนน้ไป
ท่ีประเทศอินเดีย ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และประเทศในแถบนิวซีแลนด ์ออสเตรเลียมากกวา่ 
 
หลงัจากหมดค าถามจากผูถื้อหุ้นแลว้ นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการบริษทัฯ ไดก้ล่าวเสริมถึงศกัยภาพ

การเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ วา่จากอุปสงค์ท่ีเพิ่มข้ึนทัว่โลกในปัจจุบนัอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหธุ้รกิจของบริษทัฯ ในส่วนของเพาเวอร์ซพัพลาย (Power supply) ส าหรับระบบศูนย์
ขอ้มูล (Data Center) มีความตอ้งการเพิ่มข้ึนอย่างมากจากธุรกิจท่ีเก่ียวกบั New Normal ไม่ว่าจะเป็น e-commerce 
หรือ e-finance ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

หลงัจากนั้น เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ จะน ารายงานการประชุมข้ึนบนเวป็ไซดข์อง
บริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้นและเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หากผูถื้อหุ้นท่าน
ใดต้องการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งมาท่ีบริษัทได้ท่ีเลขานุการบริษัทฯ ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน นบัจากวนัเผยแพร่รายงานดงักล่าว และหลงัจากนั้นบริษทัฯ จะท าการเผยแพร่รายงานการประชุม
ฉบบัปรับปรุงแกไ้ขแลว้ต่อไปบนเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 
______________________  
(นายอ้ึง กวง มิ้ง) 
ประธานกรรมการบริษทัฯ 


