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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ 
 ประชุมเม่ือวนัเสาร์ท่ี 25 เมษายน 2563 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4   
เขตคลองเตย  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
                                                                   ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /   
     กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
3.      นายวเิชียร  เชิดชูตระกูลทอง * กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
                                                                   กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
4.     นายอภิชาติ การุณกรสกุล                  กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหารความเส่ียง /  
     ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผูอ้  านวยการ  
5. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ  กรรมการ/ กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหารความเส่ียง /  
     กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการ  
6. ดร.สมโภชน์ วลัยะเสว ี  กรรมการบริหาร 
7. นายสุริยล  อุดชาชน  กรรมการ 
8. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  กรรมการ/ กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหาร /  
     ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน/ เลขานุการบริษทั  
*หมายเหตุ : เน่ืองจากปัจจุบนัไดเ้กิดสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา นายวเิชียร  เชิดชูตระกูลทอง ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองได ้แต่เขา้ร่วมประชุมโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
  

ที่ปรึกษากฎหมาย  จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ที จ ากดั  
1. นางสาวมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ   

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากัด 
1. นางสาวกรรณิการ์  วภิาณุรัตน์ 
2. นายสุพจน์  มหนัตชยัสกุล 

เร่ิมการประชุม 
นายศกัดา จนัทมาตร ผูด้  าเนินรายการ กล่าวถึง มาตรการป้องกนัและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

ดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุน้ของบริษทั ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)  ผูถื้อหุ้นท่ีจะเขา้
ร่วมการประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บริษทัจดัให้มีมาตรการป้องกนัและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 
(COVID-19) ดงัน้ี    

1. เดินทางไป/กลบั หรือผา่นทาง ณ พ้ืนท่ีเขตโรคติดต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและยงัไม่พน้ระยะเฝ้าดูอาการท่ีบา้น 14 วนั
ปฏิทิน  
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2. ไม่ผา่นการคดักรอง เช่นมีไข ้(อุณหภูมิตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสข้ึนไป) หรือมีอาการเขา้ข่ายท่ีจะเป็นไข ้ไอ จาม มีน ้ ามูก หรือหายใจล าบาก 
ในกรณีดงักล่าว บริษทัขอใหผู้ถื้อหุน้ไม่เขา้ร่วมประชุมโดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษทัระบุในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข (แนะน าใหท่้านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหนา้) 

3. ตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองอยา่งครบถว้น ก่อนเขา้ห้องประชุม  
4. ผูท่ี้ผา่นการคดักรองตอ้งติดสต๊ิกเกอร์และใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม 
5. กรุณาลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 
6. หลีกเล่ียงการสัมผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก ) ดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้า้ง 
นายศกัดา จนัทมาตร ผูด้  าเนินรายการ ไดแ้ถลงว่า มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 14  ราย นับจ านวนหุ้นได ้124,935,371 หุ้นและ    

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน จ านวน 29 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้298,661,602 หุ้นรวมผูถื้อหุ้นทั้งหมดเป็นจ านวน 43 ราย  รวมจ านวน
หุน้ทั้งส้ิน 423,596,973 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 64.1814 ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั จ านวนทั้งส้ิน 659,999,862 หุ้น 
ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

จากนั้นไดก้ล่าวแนะน ากรรมการทุกท่านของบริษทัและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน  
บริษทัไดเ้รียนเชิญ นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อท าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง      
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั พร้อมทั้งไดเ้รียนเชิญ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ตวัแทนผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมตอบขอ้ซักถามใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดใ้ห้สิทธิผู ้
ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหน้า บนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั  เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษทั 

จากนั้น ไดก้ล่าวช้ีแจงเก่ียวกบัวธีิการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนน ณ 

จุดลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หากท่านใดยงัไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน กรุณายกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการแจกใหก้บัท่านต่อไป 
2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม

ก่อนจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึนและขอให้
แจง้ช่ือนามสกุล และในกรณีท่ีท่านใดเป็นผูรั้บมอบฉนัทะกรุณาแจง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีท่านรับมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง 

3. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนน   
3.1 กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  

ผูถื้อหุน้ทุกท่าน มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง ต่อหน่ึงหุน้ซ่ึงผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)  ผูถ้ือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

3.2 กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะ
วาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 
กรณีผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ    
ในกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นควร 

4. การลงคะแนนเสียง ภายหลงัท่ีท่านไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบซ่ึงไม่ตอ้ง
ลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด กรุณายกมือข้ึนเพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บบตัรลงคะแนน เก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่าน 

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ วาระท่ี 7 ตอ้งไดรั้บ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และวาระท่ี 9 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง    
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ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ทั้งน้ีในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุม
เห็นชอบ หรืออนุมติัเป็น     เอกฉนัท ์ทั้งน้ี เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะใหพิ้จารณาวาระถดัไป 

ทั้งน้ีกรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน เช่น ลงคะแนน
เสียงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรยนืยนัการลงคะแนน หรือกรณีท่ีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยนืยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบัเป็นตน้ 

6. เพ่ือใหก้ารเก็บบตัรลงคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย
เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้ส่งบตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจา้หน้าท่ี และหลงัเลิก
ประชุมแลว้ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านส่งคืนบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีเช่นกนั 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวธีิการประชุม และการลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2562 
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
มต ิ  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 424,218,958 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2562 
ของบริษัทซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับ 3) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ                           
การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ)ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่าสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในรอบปี 2562 ดงัน้ี 

 
                                                                                                                                                                                                                                              

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2562 
นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า นายทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)        
ท  าหนา้ท่ีอาษาพิทกัษสิทธ์ิผูถื้อหุน้ ไดส่้งค าถามล่วงหนา้มาดงัน้ี  

 ค าถามท่ี 1 อยากทราบ Backlog ของธุรกิจ EPC วา่มีเท่าใด และคาดวา่จะรับรู้รายไดใ้นปี 2563 น้ีเท่าใด 
นายสุริยล อุดชาชน  (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ-เอทู )  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับธุรกิจ Engineering Procurement and Construction  

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงาน งบการเงิน งบเฉพาะบริษทั

สินทรัพยร์วม 3,134.73            1,774.65                  
หน้ีสินรวม 1,259.24            311.07                     
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,875.50            1,433.59                  
รายไดร้วม 2,810.67            928.56                     
ก าไรสุทธิส าหรับปี 252.31               83.86                        

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 238.74               83.86                        

ก าไรสุทธิต่อหุ่น (บาท/หุ้น) 0.36                    0.13                          
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(“EPC”)   มี Backlog ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นงบการเงินแลว้ จ านวน 390 ลา้นบาท และมีงานท่ีไดรั้บค ายืนยนัจากลูกคา้ท่ีเป็น LOI อยู่ในช่วงรอลง
นามสัญญาและรอส่งมอบจ านวนประมาณ  570 ลา้นบาท ดงันั้น Backlog มีอยูป่ระมาณ 960 ลา้นบาท 
ค าถามท่ี 2 อยากทราบกลยุทธ์ของธุรกิจ EPC ในอนาคต ว่ามุ่งเน้นไปท่ีพลงังานทดแทนกลุ่มใดและในสัดส่วนเท่าใด เช่น Solar ร้อยละ
เท่าใด,  Waste to Energy ร้อยละเท่าใด, Biomass ร้อยละเท่าใด และ การสร้างระบบสายส่ง ร้อยละเท่าใด 

 นายสุริยล อุดชาชน  (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ-เอทู )  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ธุรกิจรับเหมาท่ีบริษทัท ามี ธุรกิจ 4 ธุรกิจ คือ 
1. Power  Plant Business ณ ปัจจุบนัเป็นธุรกิจหลกัท่ีท ารายไดใ้หบ้ริษทัมากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 
2. Solar Business  กลุ่มลูกคา้เป็นโรงงาน Solar หลงัคา และ Solar ฟาร์ม โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 
3. Substation Business โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 
4. Water Business โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 

นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ค าถามและค าตอบท่ีได้ตอบไปนั้น ผูถื้อหุ้นสามารถติดตามเพ่ิมเติมไดจ้าก
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนั Opportunity Day เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2563 ท่ีผา่นมา  
ค าถามท่ี 3 ธุรกิจในส่วนของ High Precision Parts ในอุตสาหกรรม Automotive มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเน่ือง อยากทราบบริษทัมีกลยุทธ์
อยา่งไรในการชดเชยรายไดท่ี้หายไปในธุรกิจน้ี  
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ธุรกิจ High Precision Parts มีความอ่อนตวัอย่างชดัเจนมาตั้งแต่
ปลายปี 2562 เรามีก าไรมากในปี 2561 และอ่อนตวัลงมาตอนปี 2562 ดูไดจ้ากตวัเลขผลประกอบการ และจากสถานการณ์ปัจจุบนั ธุรกิจผลิต
ช้ินส่วน คงหลีกเล่ียงไม่ไดจึ้งเป็นไปตามเศรษฐกิจ แต่ส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นคือ บริษทัไดป้ระเมินวา่อุตสาหกรรมทางดา้นการผลิตช้ินส่วนจะมีอตัรา
ในการเติบโตไม่มาก และมีแนวโน้มอ่อนตวัลง บริษทัจึงไดห้ันมาลงทุนในกิจการ Engineering Procurement and Construction  (“EPC”)   
ตั้งแต่เม่ือ 3 ปีก่อนและเติบโตข้ึนอย่างกา้วกระโดดเร่ือยมา ดงันั้น จุดมุ่งเน้นไม่ไดอ้ยู่ในธุรกิจผลิตช้ินส่วน ไม่ไดล้งทุนเพ่ิม แต่เป็นส่วนท่ี
สร้างกระแสเงินสด และน ากระแสเงินสดนั้นไปลงทุนในธุรกิจ EPC บริษทัยงัมองว่าธุรกิจผลิตช้ินส่วนมีความอ่อนตวัลง คาดหวงักับ
สถานการณ์ปัจจุบนัไม่ได ้ส่ิงท่ีท  าไดคื้อ ท าอยา่งไรใหป้ระคองธุรกิจน้ีได ้ไปดูเร่ืองปรับโครงสร้างเร่ืองตน้ทุนเพ่ือใหกิ้จการน้ีฝ่าภาวะซบเซา
น้ีไปให้ได้ ซ่ึงคาดว่าใช้เวลานานพอสมควร ส่ิงท่ีบริษทัมีการพฒันาต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาคือการขยบัไปท าช้ินส่วนทางดา้น
การแพทย ์ซ่ึงมีมากข้ึนแต่ก็ยงัไม่ใช่ตวัหลกั เน่ืองจากประทศไทย อุตสาหกรรมการแพทยย์งัไม่ไดเ้ป็นฐานใหญ่ หากเศรษฐกิจมีทิศทางดีข้ึน
บริษทัจะพิจารณาเร่ืองน้ีวา่จะไปในทิศทางใดต่อไป   
ค าถามท่ี 4  ในธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั มีอยู่ 5 บ่อท่ีชลบุรีนั้น อยากทราบว่า บริษทัมีสัญญาขายน ้ ากบัลูกคา้ก่ีปี  และ
ในระหว่างสัญญาเราสามารถปรับราคาข้ึนไดห้รือไม่และบริษทัมีกลยุทธ์ท่ีจะพฒันาในธุรกิจน้ีอย่างไรให้มี Recurring Income ท่ีมากและ
ต่อเน่ืองในอนาคต   
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ)  เน่ืองจากไดรั้บค าถามมาล่วงหน้าแลว้จึงขอช้ีแจงดงัน้ี บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั ซ่ึง
บริษทัถือหุ้นอยู่ 53.33% ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ  เรามี 2 สัญญา คือ สัญญาท่ี 1 เป็นสัญญาท่ีมีระยะเวลา 10 ปี ต่อสัญญาได ้2 คร้ัง รวม
เป็น 30 ปี และมีการปรับราคาทุก 3 ปี สัญญาท่ี 2 มีระยะเวลา 30 ปี ปรับราคาทุก 3 ปี เช่นเดียวกนั 
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ส าหรับค าถามท่ีบริษทั มีกลยุทธ์ท่ีจะพฒันาในธุรกิจน้ีอย่างไรให้มี Recurring income 
ธุรกิจ EPC ปีน้ีเร่ิมแลว้ จากโครงการของกรุงเทพธนาคม ท่ีเรารับท างานให้ เม่ือท าเสร็จแลว้เรามีสัญญาอีก 20 ปี ในการดูแลระบบ มูลค่า
รวมประมาณ 3,000 กวา่ลา้นบาท  ปีแรก เร่ิมท่ี 130 กวา่ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนทุกปี เป็นส่วนท่ีมีรายได ้Recurring Income เกิดข้ึนท าใหบ้ริษทั
มีเป้าหมายในการพฒันากลยทุธ์ต่อไป 
นายนริศ เลิศอริยกุล  (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามว่า ธุรกิจ EPC ท่ีจะเป็นธุรกิจส าคญัในอนาคตของบริษทัท่ีไดมี้การลงทุนอย่างต่อเน่ืองและมีการ 
ขยายงาน อยากทราบวา่มีผลตอบแทนเป็นอยา่งไร 
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ)  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม ในส่วนของ EPC ปี 2562 รายไดร้วม 1,870 ลา้นบาท ก าไร 227 
ลา้นบาท เท่ากบัร้อยละ 12.1   EBIT 182 ลา้นบาท เท่ากบัร้อยละ 9.7  ก าไรก่อนภาษี 173 ลา้นบาท เท่ากบัร้อยละ 9.2 ก าไรหลงัภาษี  137 
ลา้นบาท เท่ากบัร้อยละ 7.3 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2562 ตามท่ีเสนอ (เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติใน
วาระน้ี) 
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วาระที ่3 พจิารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั และรับรองงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานแลว้ ปรากฏรายละเอียดในรายงาน
ประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงินในปีท่ีผา่นมาของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ซ่ึงก าหนดให้บริษทั
ตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติั   
งบการเงินประจ าปี 2562 ซ่ึงแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทั ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  
งบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูส้อบบญัชี บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั (“ผูส้อบบญัชี”) ได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แบบไม่มีเง่ือนไข  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบังบการเงินบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ จากสถานการณ์ Covid-19 บริษทัมีผลกระทบเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์รือไม่ 
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม กิจการประกอบดว้ย 3 ส่วน  คือ 1 กิจการดา้นผลิตช้ินส่วน สินคา้
ยงัคงเป็นที่ตอ้งการของลูกคา้แต่แน่นอนวา่ผลกระทบสถานการณ์ Covid-19 ท าใหค้วามตอ้งการของลูกคา้ชะลอตวับา้ง แต่หากสถานการณ์
คล่ีคลายลงก็จะกลบัมาเป็นเหมือนเดิม และยงัไม่เกิดการดอ้ยค่า  ส่วนท่ี 2 คือกิจการดา้น EPC รับเหมาก่อสร้างเห็นชดัเจนว่าไม่ไดเ้ก่ียวกบั
การดอ้ยค่าโดยตรง และส่วนท่ี 3 คือกิจการจ าหน่ายน ้ าดิบ ก็ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ Covid-19 แต่จะมีการชะลอตวั
ของบางธุรกิจเท่านั้น 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 9,014,133.82  ซ่ึงมีผลท าให้ก าไรในงบ
การเงินเฉพาะกิจการลดลงจากปี 2561 
นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม ส่วนของค่าใชจ่้ายอ่ืน ท่ีเพ่ิมข้ึน มาจากการท่ีบริษทั ไดมี้การซ้ือ-ขาย ท่ีเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ ซ่ึงยอดขายจะมีมากกว่ายอดซ้ือ ท าให้เรามีทรัพยสิ์นท่ีเป็นสกุเงินต่างประเทศ และในช่วงปลายปี ค่าเงินบาทแข็งตวัท าให ้
เกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า นายทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ท  า
หนา้ท่ีอาสาพิทกัษสิทธ์ิผูถื้อหุน้ ไดส่้งค าถามล่วงหนา้มาดงัน้ี  
ค าถามท่ี 1 รายไดใ้นงบการเงินจากธุรกิจ EPC (1,871 ลา้นบาท) อยากทราบวา่เป็นงาน EPC ท่ีเกิดจากพลงังานทดแทนชนิดใด  
นายสุริยล อุดชาชน  (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู )  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า รายไดข้องกลุ่ม EPC เกิดจาก Power  Plant Business มี
รายไดป้ระมาณ 1,052 ลา้นบาท Solar Business  มีรายไดป้ระมาณ 151 ลา้นบาท Substation Business มีรายไดป้ระมาณ 226 ลา้นบาท และ
Water Business มีรายไดป้ระมาณ 442 ลา้นบาท 
ค าถามท่ี 2 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนท่ี 3 หน้า 129 มูลค่างานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บจ านวน 494.13 ลา้นบาท เรียน
ถามวา่ ยอดคา้งเรียกเก็บน้ีคืองาน EPC ท่ีไดท้  าการ Commissioning Test  แลว้ใช่หรือไม่ และจะรับรู้รายไดน้ี้ภายในปีน้ีหรือไม่  
นายสุริยล อุดชาชน  (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู )  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่ามูลค่างานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ จ านวน 
494.13 ลา้นบาทแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 300 ลา้นเป็นงานที่ท  าแลว้เสร็จ ดว้ยลกัษณะของงานถึงแมว้่างานจะรับรู้แต่ยงัไม่สามารถวางบิล
รับเงินได ้อยา่งไรก็ตาม เรียนให้ทราบว่าตอนน้ีโรงไฟฟ้าขยะท่ีอ่อนนุชไดเ้ร่ิมเปิดใชง้านแลว้ และสัญญาส้ินสุด  มีนาคม 2563 เราส่งมอบ
งานแลว้และเม่ือเร่ิมเดินระบบก็จะเร่ิมวางบิลได ้ส่วนท่ีเหลือ เราจะสามารถเรียกเก็บเงินไดท้ั้งหมดในปี 2563  
มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 424,224,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน)(นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร :(038) 468-300 แฟ็กซ์ :(038) 458-751 
Asia  Precision PLC.  (Amata Nakorn I.E.)  700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi  20000 Thailand. Tel : (038) 468-300   Fax : (038) 458-751  

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และไดม้อบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสรุปผลการด าเนินงานให ้  
ผูถื้อหุน้ทราบ 
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 
ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลงัหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนด
ขา้งตน้ โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และ
ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 
จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม2562 ท่ีผ่านมาบริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 83.86 ล้านบาท 
คณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล ในอตัรา 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 
39.6 ลา้นบาท เท่ากบัอตัราร้อยละ 47.22 ของก าไรประจ าปี โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
(Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัรา 0.06 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
เงินจ านวน 39.6 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 424,224,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและไดม้อบหมายให้นายอภิชาติ 
การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการผูก้ล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ 
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ)  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุม           
ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ให้ใชว้ิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บริษทัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม    ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
        ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

2. นายอภิชาติ  การุณกรสกุล    กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหารความเส่ียง /  
        ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผูอ้  านวยการ  
 3. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี      กรรมการ/ กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหาร /  
        ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน/ เลขานุการบริษทั  

ทั้งน้ีในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหน้า บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
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หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ไดผ้า่นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไดพิ้จารณาโดย
การเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษทัได้เสนอรายช่ือบุคคล 3 ท่านซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวติัปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) ไดแ้ก่ 
 1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม    ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
        ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
 2. นายอภิชาติ  การุณกรสกุล    กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหารความเส่ียง /  
        ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผูอ้  านวยการ  
 3. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี      กรรมการ/ กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหาร /  
        ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน/ เลขานุการบริษทั  
ประธานฯไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  เพื่อให้เป็นตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจะออกจากท่ีประชุมสักครู่ จนกว่า           
ผูถื้อหุน้จะไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จส้ิน 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั
อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง ประเภทกรรมการ 
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง) 

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%) งดออกเสียง (%) บัตรเสีย (%) 
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน 

424,224,705 99.9999 110 0.0001 - - - - 

2. นายอภิชาติ  การุณกรสกุล กรรมการ / กรรมการผูมี้อ านาจ/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธาน
กรรมการบริหาร/ กรรมการผูอ้  านวยการ 

424,224,815 100.0000 - - - - - - 

3. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี   กรรมการ/ กรรมการผูมี้อ านาจ/ 
กรรมการบริหาร / ผูบ้ริหารสูงสุดดา้น
บญัชีและการเงิน/ เลขานุการบริษทั 

424,224,815 100.0000 - - - - - - 

 เม่ือท่ีประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งแลว้ ประธานจึงเชิญใหก้รรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้หอ้งประชุม 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

ประธานฯไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และไดม้อบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการ
ผูอ้  านวยการผูก้ล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ 
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ)  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทั ไดเ้สนอ แต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ของ
บริษทัจ านวน 1 ท่าน คือ นายสมโภชน์  วลัยะเสวี   เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั   ท  าให้จ  านวนสมาชิกของคณะกรรมการของ
บริษทัลดลงจากเดิม เจ็ด (7) คน เป็น แปด (8) คน  ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณากลัน่กรองแลว้มีความเห็นว่า นาย
สมโภชน์  วลัยะเสว ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง อีกทั้งเป็นผูมี้ความรู้ประสบการณ์การท างานท่ีดี และมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทศันคติท่ีดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั จึงขอเสนอ นายสมโภชน์      
วลัยะเสว ี เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั
อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
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คร้ัง
จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม

ประธาน 6      150,000     120,000 4        40,000  120,000 2       20,000 2     20,000      230,000   240,000      470,000

รองประธาน 6        90,000     120,000 4                 -               -   2                -   2              -           90,000   120,000      210,000

กรรมการ 6        90,000        60,000 4        40,000  120,000 2       20,000 2              -        150,000   180,000      330,000

กรรมการ (ผูบ้ริหาร) 6      360,000                -   4                 -               -   2                -   2     20,000      380,000              -        380,000
รวม   690,000 300,000   80,000 240,000   40,000   40,000 850,000 540,000 1,390,000

610,000

2,000,000

ค่าบ าเหน็จกรรมการ(จดัสรรตามผลประกอบการ)

รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ทั้งส้ินไม่เกนิ

กรรมการ
ค่าเบี้ย

ประชุม

ค่าตอบ

แทน
รวม (ต่อปี)ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

และค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

ความเส่ียง

 

ช่ือกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง ประเภทกรรมการ 
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง) 

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%) งดออกเสียง (%) บัตรเสีย (%) 
1. นายสมโภชน์  วลัยะเสวี กรรมการ 424,143,915 99.9809 - - 80,900 0.0191 - - 

 เม่ือท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแลว้ ประธานจึงเชิญนายสมโภชน์  วลัยะเสว ีกรรมการบริษทัคนใหม่ ข้ึนเวที 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ส าหรับปี 2563 รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน     
ไม่เกิน 2 ลา้นบาท ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุป 
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ)ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัดซ่ึง
ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีทุกปีโดยในปี2563 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจ านวนเงินไม่เกิน 2   
ลา้นบาท โดยหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษทัซ่ึงได้
ร่วมกนัพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษทัความเหมาะสมและเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบั
บริษทัหรือใกลเ้คียงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

โดยตามตารางค่าตอบแทนขา้งตน้น้ีค่าตอบแทนกรรมการท่ีขออนุมติัมีวงเงินเท่ากบัปี 2562 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า  ค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 2 ลา้นบาท และมีกรรมการเพ่ิมข้ึนอีก 1 ท่าน เพียงพอต่อ   
การจ่ายใหก้รรมการทุกท่านหรือไม่ ควรเพ่ิมค่าตอบแทนอีกหรือไม่  
นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี   (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัได ้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี ทุกปีไม่เกิน 2 ลา้น และจากท่ี  
ผา่นมาไม่มีปีใดท่ีใชค่้าตอบแทนถึง 2 ลา้นบาท และคร้ังน้ี บริษทั ค านวณรวมกรรมการใหม่อีก 1 ท่านดว้ยแลว้  

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 424,224,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563และได้
มอบหมายใหน้ายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทุกปี  
เพื่อความโปร่งใส ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงไดใ้หส้ านกังานตรวจสอบบญัชีหลายแห่งท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านักงาน กลต.  เสนอราคาค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2563 มายงับริษทัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและอนุมติัและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ งนายเจษฎา        
หังสพฤกษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 และ/หรือ         
นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4713 และ/
หรือ  นางสุมนา   เสนียว์งศ์ ณ อยุธยา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด  เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจ านวน 757,000 บาทต่อปี บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มีบุคลากร และประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะสามารถตรวจสอบบญัชีและรองรับการขยายตวัของบริษทัได ้รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจของ
บริษทั โดยรายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้แลว้  ประกอบดว้ย 

รายละเอียด 2561 2562 2563 (ปีท่ีเสนอ) 
1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)  ของบริษทั 1,134,000 1,134,000 757,000 
2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) -บตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั 60,000 - - 
    รวม 1,194,000 1,134,000 757,000 
3. ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังาน เรียกเก็บตามจริง เรียกเก็บตามจริง เรียกเก็บตามจริง 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ   
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัตามรายช่ือท่ีเสนอและก าหนดค่าสอบบญัชีเป็น

จ านวนเงิน 757,000 บาทต่อปีดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 424,224,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระที่ 9  พจิารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ประธานฯไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้และไดม้อบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการ
ผูอ้  านวยการผูก้ล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท  (หน่ึงพนั      
หา้ร้อยลา้นบาท) หรือเทียบเท่า พิจารณาอนุมติัต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือ ช าระคืนเงินกู ้และ/หรือ ใชใ้นการลงทุนของบริษทัและบริษทัย่อย และ/หรือ 
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกันหรือผูค้  ้ าประกัน มีหรือไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูใ้น
แต่ละคราวและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
มูลค่ารวมของ
หุน้กู ้

: มูลค่าเงินตน้รวมของหุ้นกูไ้ม่เกิน 1,500 ลา้นบาท (หน่ึงพนัห้าร้อยลา้นบาท) หรือเงินในสกุลอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า ทั้งน้ี
บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวกนัหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้
เพ่ือทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันไดใ้นวนัเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งน้ีหุ้นกูท่ี้บริษทัออกและ
จ าหน่ายแลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บการไถ่ถอน ไม่วา่ ณ ขณะในขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่าวขา้งตน้ 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
อาย ุ : ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ีอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
การไถ่ถอนก่อน
ครบก าหนดอาย ุ

: ผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ บริษทั อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้ออกใน
แต่ละคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุน้กูท้ ั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกูอ้อกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทยอยออกหุ้นกูเ้ป็นหลายคราวก็ได ้
โดยอาจเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ให้แก่ผูล้งทุนในวงจ ากัด และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือ        
ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ 
กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

ทั้งน้ี ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการบริหาร
บริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีอ  านาจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่
จ ากดัเพียง) เร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) เช่น 

การก าหนดช่ือหุน้กู ้ประเภท หลกัประกนั (ถา้มี) สกุลเงิน จ านวนเงิน อาย ุมูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการ
ไถ่ถอน วธีิการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการช าระคืน วิธีการจดัสรร และขอ้ก าหนดสิทธิ เป็นตน้ ตามท่ีสภาวการณ์จะ
เอ้ืออ านวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นรูปแบบต่างๆ กนัคร้ังเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได ้

2) ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นและสมควร เพ่ือการออกหุน้กูด้งักล่าว และมีอ านาจแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู ้และ/หรือ 
ผูจ้ดัจ  าหน่าย และ/หรือ ผูรั้บประกนัการจ าหน่าย และ/หรือ ท่ีปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้
และ/หรือ หน่วยงานจดัอนัดบัเครดิต และ/หรือ ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ ตลอดจนด าเนินการข้ึนทะเบียนหุ้นกูก้บัสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีหรือตลาดรองอ่ืนๆ 

3) การติดต่อ ใหข้อ้มูล เจรจา เขา้ท า ลงนาม รับรอง และแกไ้ขเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่
จ ากัดเพียง) ค  าขออนุญาต หนังสือช้ีชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีต้องยื่นให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว ตลอดจน
ติต่อประสานงาน และการยืน่เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ หน่วยงานอ่ืน 
หรือ บุคคลอ่ืนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) การด าเนินการอ่ืนใด ท่ีจ  าเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทับรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
นายทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าการออกหุ้นกู้ในอนาคต 1,500 ลา้นบาท  อยากทราบ
รายละเอียดท่ีเพ่ิมเติมของวตัถุประสงคว์า่ บริษทัฯมีแผนจะน าไปลงทุนดา้นใด และเม่ือไหร่คือระยะเวลาในการลงทุนธุรกิจนั้น  
นายนริศ เลิศอริยกุล  (ผู้ถือหุ้น)  กล่าวช่ืนชมว่าสัดส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยข์องบริษทั มีสัดส่วนท่ีดี จดัอยู่ใน Top 10 และสอบถามว่า ภายใน     
2 ถึง 3 ปีผา่นมา มีการกูเ้งิน และไดมี้การด าเนินการอยา่งไรบา้ง 
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า การขออนุมติัออกหุ้นกู้เป็นการเตรียมการส าหรับการลงทุนใน
อนาคต ใหก้บับริษทั ส่วนในอนาคตบริษทัจะมุ่นเนน้กลุ่มธุรกิจใด  ยงัไม่สามารถตอบได ้แต่การขอออกหุ้นกูเ้พ่ือเป็นการเตรียมการเท่านั้น เพื่อ
รอโอกาสท่ีจะลงทุนต่อไป 
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน)(นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร :(038) 468-300 แฟ็กซ์ :(038) 458-751 
Asia  Precision PLC.  (Amata Nakorn I.E.)  700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi  20000 Thailand. Tel : (038) 468-300   Fax : (038) 458-751  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท  (หน่ึงพนัห้าร้อย
ลา้นบาท) ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 424,224,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ 
นายทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าในส่วนของรายไดธุ้รกิจ ในรอบปีท่ีผ่านมา Solar 
Waste สัญญามีระยะเวลาในการท า Private PPA สูงสุดและต ่าสุดก่ีปี และมี Discount กบัการไฟฟ้าร้อยละเท่าใด 
นายสุริยล อุดชาชน  (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ธรุกิจของบริษทัเก่ียวขอ้งกับ Private PPA แต่ บริษทั
ไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนในการท า Private PPA ท่ีผ่านมาเรามีการร่วมมือกบักลุ่มนักลงทุนดา้นพลงังาน ท่ีลงทุนทางดา้นสายไฟ แต่ไม่มีธุรกิจ
รับเหมาจึงท าใหก้ลุ่มนกัลงทุนดา้นพลงังานร่วมมือกบัเรา และมีขอ้ตกลงเพ่ือท่ีจะไปเจาะตลาดโรงงานต่างๆท่ีตอ้งการซ้ือในราคาถูก ในการ
เจรจาเง่ือนไขสัญญาต่างๆ กลุ่มนกัลงทุนกบัลูกคา้สรุปไดเ้ราก็จะไดรั้บงานรับเหมา ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาธรุกิจของ Private PPA เติบโต
อยา่งรวดเร็วเพราะตน้ทุนในการลงทุนค่อนขา้งต ่าและใชเ้วลา 4 ถึง 5 ปี สามารถท่ีจะคุม้ทุนและยงัมี BOI สนับสนุน ปีน้ีเราจะขยายตลาด
ทางดา้น Private PPA มากข้ึน เง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน ยงัไม่สามารถตอบชดัเจนได ้โดยทัว่ไปในราคาตลาดจะอยูท่ี่ประมาณ ท าสัญญา 15 ปี 
ไม่เกิน 20 ปี  

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.47  น. 
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(ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) 

 
 
 

     ลงช่ือ_______________________________________เลขานุการบริษทั 
              (นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี) 


