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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานที่ 
 ประชุมเม่ือวนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4   
เขตคลองเตย  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
                                                                   ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /   
     กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
3.      นายวเิชียร  เชิดชูตระกลูทอง * 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 ี  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
7. นายสุริยล  อุดชาชน  กรรมการ 
8. นายอนุโรจน ์ นิธิพรศรี  กรรมการ/ กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหาร /  
     ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน/ เลขานุการบริษทั  

* หมายเหตุ : เน่ืองจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา นายวิเชียร  เชิดชูตระกูลทอง                        
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้จึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แทน 

  
ที่ปรึกษากฎหมาย   

1. นายสุกิจ พสุธาสถิตย ์   
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั 

1. นางสาวกรรณิการ์  วภิาณุรัตน์ 
2. นางสาวธญัญลกัษณ์ รักความชอบ 

เร่ิมการประชุม 
นายชาคริต ธนูธรรม  ผูด้  าเนินรายการ กล่าวถึง มาตรการป้องกนัและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุ

ใหม่ 2019  ดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุ้นของบริษทั ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 
(COVID-19)  ผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 บริษทัจดัใหมี้มาตรการป้องกนัและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ดงัน้ี    

1. เดินทางไป/กลบั หรือผา่นทาง ณ พื้นท่ีเขตโรคติดต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและยงัไม่พน้ระยะเฝ้าดูอาการท่ี
บา้น 14 วนัปฏิทิน  

2. ไม่ผา่นการคดักรอง เช่นมีไข ้(อุณหภูมิตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสข้ึนไป) หรือมีอาการเขา้ข่ายท่ีจะเป็นไข ้ไอ จาม มีน ้ ามูก หรือ
หายใจล าบาก ในกรณีดงักล่าว บริษทัขอใหผู้ถื้อหุ้นไม่เขา้ร่วมประชุมโดยท่านสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษทั
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (แนะน าใหท่้านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหนา้) 
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3. ตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองอยา่งครบถว้น ก่อนเขา้หอ้งประชุม  
4. ผูท่ี้ผา่นการคดักรองตอ้งติดสต๊ิกเกอร์และใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม 
5. กรุณาลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 
6. หลีกเล่ียงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก ) ดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้า้ง 
นายชาคริต  ธนูธรรม  ผูด้  าเนินรายการ ได้แถลงว่า มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 19  ราย นับจ านวนหุ้นได ้

134,595,169 หุ้นและผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน จ านวน 30 ราย นับจ านวนหุ้นได ้293,128,497 หุ้นรวมผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดเป็นจ านวน 49 ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 427,723,666 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 64.8066 ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ของบริษทั จ านวนทั้งส้ิน 659,999,862 หุน้ ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

จากนั้นไดก้ล่าวแนะน ากรรมการของบริษทัทุกท่านและเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
จดทะเบียน  บริษทัได้เรียนเชิญ  นายสุกิจ พสุธาสถิตย ์ ท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อท าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  ตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั พร้อมทั้งไดเ้รียนเชิญ นางสาวกรรณิการ์  วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประจ าปี 2563  เขา้ร่วมตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั
ได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัเป็น             
การล่วงหนา้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

จากนั้น ไดก้ล่าวช้ีแจงเก่ียวกบัวธีิการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัร

ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หากท่านใดยงัไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการแจกใหก้บัท่าน
ต่อไป 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให ้     
ผูถื้อหุ้นซกัถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น 
กรุณายกมือข้ึนและขอใหแ้จง้ช่ือนามสกุล และในกรณีท่ีท่านใดเป็นผูรั้บมอบฉนัทะกรุณาแจง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีท่านรับมอบฉนัทะมาให ้
ท่ีประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง 

3. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนน   
3.1 กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  

ผูถื้อหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง ต่อหน่ึงหุ้นซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงคือ เห็นดว้ย       
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)      
ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

3.2 กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผูรั้บ
มอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 
กรณีผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่
ชดัเจน หรือในกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นควร 

4. การลงคะแนนเสียง ภายหลงัท่ีท่านไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบ
ซ่ึงไม่ตอ้งลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด กรุณา
ยกมือข้ึนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัเกบ็บตัรลงคะแนน เกบ็บตัรลงคะแนนเสียงของท่าน 

5. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ วาระท่ี 7 ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ทั้งน้ีในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็น
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(ล้านบาท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562
สินทรัพยร์วม 1,755.6 1,572.8 2,049.4 1,861.9 355.3  370.6  3,166.9   3,134.7   1,575.1     1,744.7    
หน้ีสินรวม 244.6    108.0    1,263.4 1,113.4 152.2  157.2  1,376.4   1,259.2   5.6            311.1       
ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,511.0 1,464.8 786.1    748.5    203.1  213.4  1,790.5   1,875.5   1,569.5     1,433.6    

รายได้ 633.7    853.6    1,472.0 1,870.8 27.1    63.7    2,132.8   2,788.2   8.9            918.5       
ก าไรจากการด าเนินงาน 35.4      104.4    69.6      182.2    (3.4)    42.4    83.4        315.1      (4.4)           101.8       

    รายไดเ้งินปันผล 100.0        
    ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (จากการโอนกิจการ) 129.4        
    ตน้ทุนทางการเงิน (6.9)      -            (17.6)     (8.8)       (7.0)    (8.6)    (18.1)       (8.2)         -                -               
    คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (11.9)    (18.5)     (15.3)     (36.1)     -         -         (27.2)       (54.6)       (19.6)         (18.0)        
    คา่ใชจ่้ายการจดัโครงสร้างกิจการ (29.3)    -            -            -            -         -         (29.3)       -              (29.3)         -               
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (12.7)    85.9      36.7      137.3    (10.4)  33.8    8.8          252.3      176.1        83.8         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -           -            -            -            -         -         5.2          (13.6)       -                -               
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ (12.7)    85.9      36.7      137.3    (10.4)  33.8    14.0        238.7      176.1        83.8         
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.02        0.36        0.27          0.13         
* AUTO : กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ / EPC : กลุ่มวิศวกรรมและก่อสร้าง /  WATER : กลุ่มจ าหน่ายน ้าดิบ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับปี

AUTO EPC WATER

เป็นอยา่งอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ทั้งน้ี เพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหว่างท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้
พิจารณาวาระถดัไป 

ทั้งน้ีกรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยนืยนัการลงคะแนน เช่น 
ลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรยนืยนัการลงคะแนน หรือกรณีท่ีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยนืยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือ
ก ากบัเป็นตน้ 

6. เพื่อใหก้ารเกบ็บตัรลงคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้
ท่ีเห็นดว้ยเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้ส่งบตัรลงคะแนนคืนให้กบั
เจา้หนา้ท่ี และหลงัเลิกประชุมแลว้ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านส่งคืนบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีเช่นกนั 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวธีิการประชุม และการลงคะแนนเสียง 
ประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผูอ้  านวยการ) เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมท่ีได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
มต ิ  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 443,288,986 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 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ปรากฏรายละเอียดตาม
รายงานประจ าปี 2563 ของบริษทัซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบั 3) และได้
มอบหมายให ้นายอภิชาติ   การุณกรสกลุ กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ให้
ท่ีประชุมทราบ  

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผูอ้  านวยการ)ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่าสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในรอบปี 2563 ดงัน้ี 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 ทั้งน้ี   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแต่อยา่งใด  
มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2563 ตามท่ีเสนอ (เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการ

ลงมติในวาระน้ี) 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติั และรับรองงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทาน
แลว้ ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอภิชาติ  การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงินในปีท่ีผา่นมาของบริษทัให ้  
ผูถื้อหุน้ทราบ  
  นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผูอ้  านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน 
ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จึงขอเสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ซ่ึงแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทั ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  
งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยผูส้อบบญัชีจาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
(“ผูส้อบบญัชี”) ไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แบบไม่มีเง่ือนไข  
  โดยผูส้อบบญัชี  มีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น  ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 เน่ืองด้วย
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือ
ปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ี แต่อยา่งใด 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2 เกณฑ์การน าเสนองบการเงิน การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึง ความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่าย
บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่างๆ  เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบังบการเงินบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแต่อยา่งใด   
มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ท่ีผา่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 444,894,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

  ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวนโยบายการจ่าย        
เงินปันผลและสรุปผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
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นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผูอ้  านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้
มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการ
ใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร  

จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม2563 ท่ีผ่านมาบริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 
176.08 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล ในอตัรา 0.06 
บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 39.60 ลา้นบาท เท่ากบัอตัราร้อยละ 22.49 ของก าไรประจ าปี โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัรา 0.06 บาท    

ต่อหุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 39.60 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
(Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 444,894,287 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและ         
ไดม้อบหมายใหน้ายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการผูก้ล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ 

นายอนุโรจน์ นิธพรศรี (กรรมการ)  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดวา่ในการประชุม           
ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 กรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 1. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
     / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
 2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผูมี้อ  านาจ  
     / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
 3. นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
     / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

ทั้งน้ีในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ไดผ้่านขั้นตอนของคณะกรรมการ  
สรรหาและค่าตอบแทน ซ่ึงไดพ้ิจารณาโดยการเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย         
ท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอรายช่ือบุคคล 2 ท่านซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวติัปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย
หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) ไดแ้ก่ 
 1. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
     / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
 2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผูมี้อ  านาจ  
     / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่  เพื่อใหเ้ป็นตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจะออกจากท่ี
ประชุมสกัครู่ จนกวา่ ผูถื้อหุน้จะไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จส้ิน 
มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง ประเภทกรรมการ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง) 

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%) งดออกเสียง (%) บัตรเสีย (%) 
1. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

444,894,287 100.0000 - - - - - - 

2. นายชยัโรจน ์ เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการผูมี้อ  านาจ / กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

444,894,287 100.0000 - - - - - - 

เม่ือท่ีประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งแลว้ ประธานจึงเชิญใหก้รรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้
หอ้งประชุม 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเพิม่จ านวนกรรมการและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่และไดม้อบหมายให้   นายอนุโรจน์     
นิธิพรศรี กรรมการ เป็นผูก้ล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ 

นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ)  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทั ไดเ้สนอ แต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่
ของบริษทัจ านวน 2 ท่าน คือ 1) พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์  2) นายธีรลกัษ ์แสงสนิท  เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทั ท าให้จ  านวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษทัเพิ่มข้ึนจากเดิม แปด (8) คน เป็น เกา้ (9) คน ทั้งน้ี
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณากลัน่กรองแลว้มีความเห็นว่า 1) พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชยั  ประสงคสุ์กาญจน์        
2) นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท  มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งเป็นผูมี้ความรู้ประสบการณ์การท างานท่ีดี และมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการ
ของบริษทั  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่   
คุณธารา  ชลปราณี  (ผูถื้อหุ้น) ไดซ้ักถามเก่ียวกบัความชดัเจนในการแต่งตั้งกรรมการว่าเป็นการทดแทนและหรือ

แต่งตั้งกรรมการใหม่ เน่ืองจากวาระการด ารงต าแหน่งจะไม่เท่ากนั  
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผูอ้  านวยการ) ตอบขอ้ซก้ถาม วา่กรรมการทุกท่านท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ังน้ีจะมี

อายวุาระการด ารงต าแหน่ง เท่ากนัทุกท่าน 
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มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษทัเพิ่มข้ึนจากเดิม แปด (8) คน เป็น เกา้ (9) คน  และ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีหมดวาระและไม่ไดรั้บการเสนอช่ือ 1 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน  ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง ประเภทกรรมการ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง) 

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%) งดออกเสียง (%) บัตรเสีย (%) 
1.พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชยั   ประสงคสุ์กาญจน์    กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทน 
444,894,687 100.00 - - - - - - 

2.นายธีรลกัษ ์   แสงสนิท กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการอิสระ 

444,894,687 100.00 - - - - - - 

  
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ส าหรับปี 2564          
รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี กรรมการ เป็นผูก้ล่าวสรุป 

นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี (กรรมการ)ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีทุกปีโดยในปี2564 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจ านวนเงิน
ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนของบริษทัซ่ึงได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษทัความเหมาะสมและ
เปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัหรือใกลเ้คียงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
โดยตามตารางค่าตอบแทนขา้งตน้น้ีค่าตอบแทนกรรมการท่ีขออนุมติัมีวงเงินเท่ากบัปี 2563 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  

คุณธารา  ชลปราณี  (ผูถื้อหุ้น) ไดซ้ักถามว่า จ านวนกรรมการท่ีเพิ่มข้ึนจาก 8 ท่านเป็น 9 ท่าน ภายใตง้บประมาณท่ี
ก าหนดเท่าเดิมเหมือนเช่นทุกๆ ปี คือ 2 ลา้นบาทนั้นสามารถบริหารจดัการไดเ้พียงพอต่อจ านวนกรรมากรท่ีเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
               นายอภิชาติ การรุณกรสกุล (กรรมการผูอ้  านวยการ) ได้น าเรียนต่อผูถื้อหุ้นว่า งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการเป็น
งบประมาณท่ีตั้งไวช้ัดเจน โดยแบ่งกรอบตามการเขา้ร่วมการประชุมในแต่ละคร้ัง ค่าตอบแทนท่ีเป็นประจ าจ านวนหน่ึง และ            
ค่าบ าเหน็จประจ าปี โดยค่าบ าเหน็จจะยืดหยุ่นตามผลประกอบการ กรอบงบประมาณท่ีก าหนดท่ี 2 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงอยู่ใน
งบประมาณท่ีบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมและยดืหยุน่ตามสถานการณ์ได ้ 
 
 
 

คร้ัง
จ ำนวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ ำนวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ ำนวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ ำนวนเงิน

รวม

ประธาน 6      150,000    120,000 4        40,000  120,000 2        20,000           -   2  10,000      20,000           -   230,000 240,000 470,000

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

กรรมการ 6      180,000    120,000 4        40,000  120,000 2        20,000           -                 -             -   240,000 240,000 480,000

กรรมการ (ผูบ้ริหาร) 6      450,000               -                   -               -                   -             -   2    5,000      20,000           -   470,000 470,000

รวม   870,000 360,000   80,000 240,000   40,000           -     40,000 1,030,000 600,000 1,630,000

370,000

2,000,000

ต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำ

และค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

ค่ำตอบ

แทน
รวม (ต่อปี)ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบ

แทน

ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำตอบ

แทน

ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำตอบ

แทน

ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำตอบ

แทน

ค่ำเบี้ย

ประชุม

ค่าบ าเหน็จกรรมการ(จดัสรรตามผลประกอบการ)

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 ทั้งส้ินไม่เกนิ
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มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 444,894,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2564 และไดม้อบหมายใหน้ายอนุโรจน์  นิธิพรศรี กรรมการ เป็นผูก้ล่าวรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทุกปี  

เพื่อความโปร่งใส ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงไดใ้ห้ส านกังานตรวจสอบบญัชีหลายแห่งท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน กลต.  เสนอราคาค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2564 มายงับริษทัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาและอนุมติัและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

โดยคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4722 และ/หรือ นางสาว        
นงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4713  และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5897 และ/หรือ นายโกมินทร์  ล้ินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 11536 หรือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่านอ่ืน จาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 
2564 โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจ านวน 500,000 บาทต่อปี บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มีบุคลากร และประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะสามารถตรวจสอบบญัชีและรองรับการขยายตวัของบริษทัได ้รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัขนาด
ธุรกิจของบริษทั โดยตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 

 
รายละเอยีด 2562 2563 2564 (ปีทีเ่สนอ) 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)  ของบริษทั (บาท) 1,134,000 757,000 500,000 
2. ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังาน เรียกเกบ็ตามจริง เรียกเกบ็ตามจริง เรียกเกบ็ตามจริง 

 
ปี 2562 – 2564 (ปีท่ีเสนอ) ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในประเทศ เป็นผูส้อบบญัชีส านกังานเดียวกนักบับริษทั 
 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร     

ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564   
คุณธารา  ชลปราณี  (ผูถื้อหุ้น)  ไดเ้สนอแนะว่า เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างกิจการ ในการน าเสนอ

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจึงมีเพียงของบริษทัแม่ ซ่ึงเป็นธุรกิจ Holding Company เท่านั้นและอตัราค่าสอบก็ลดลง โดยไม่สามารถ
ทราบภาพรวมทั้งหมดของกิจการ จึงขอใหบ้ริษทัน าเสนอภาพรวมของค่าสอบบญัชีใหค้รบถว้นทั้งหมด ในการประชุมคร้ังถดัไป  
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นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี (กรรมการ) ช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี  
      (ลา้นบาท) 

กลุ่มธุรกจิ ค่าสอบบญัชี เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  ปี 2563 ปี 2564 

Holding Company 0.76 0.50 (0.26) 
AUTO 0.86 0.80 (0.06) 
EPC 2.29 2.76 0.47 
Water 0.29 0.27 (0.02) 
รวม 4.20 4.33 0.13 

 *โดยมี ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตลด็ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปฏิบตัิงาน เรยีกเก็บตามจรงิ 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัตามรายช่ือท่ีเสนอและก าหนดค่าสอบ
บญัชีเป็นจ านวนเงิน 500,000 บาทต่อปีดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 444,894,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.09  น. 
 
 
 

           ลงช่ือ_____________________________________ประธานท่ีประชุม 
(ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) 

 
 
 

        ลงช่ือ_______________________________________เลขานุการบริษทั 
                     (นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี) 


