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ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นายสุกิจ พสุธาสถิตย์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จํากัด
1. นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์
2. นางสาวธัญญลักษณ์ รักความชอบ
เริ่มการประชุม
นายชาคริ ต ธนูธรรม ผูด้ าํ เนินรายการ กล่าวถึง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยความห่ วงใยใน
สุ ขภาพของผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผูถ้ ื อหุ ้นที่จะเข้าร่ วมการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2564 บริ ษทั จัดให้มีมาตรการป้ องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. เดินทางไป/กลับ หรื อผ่านทาง ณ พื้นที่เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขและยังไม่พน้ ระยะเฝ้าดูอาการที่บา้ น 14 วันปฏิทิน
2. ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่ นมี ไข้ (อุณหภูมิต้ งั แต่ 37.3 องศาเซลเซี ยสขึ้ นไป) หรื อมี อาการเข้าข่ายที่ จะเป็ นไข้ ไอ จาม มี น้ าํ มูก หรื อหายใจลําบาก ในกรณี
ดังกล่าว บริ ษทั ขอให้ผถู้ ือหุ้นไม่เข้าร่ วมประชุมโดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริ ษทั ระบุในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข (แนะนําให้ท่าน
ออกเสี ยงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)
3. ต้องตอบแบบคัดกรองตนเองอย่างครบถ้วน ก่อนเข้าห้องประชุม
4. ผูท้ ี่ผา่ นการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และใส่ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุม
5. กรุ ณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจล
6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก ) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
นายชาคริ ต ธนูธรรม ผูด้ าํ เนิ นรายการ ได้แถลงว่า มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง จํานวน 19 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 134,595,169 หุ ้นและผูถ้ ื อหุ ้นที่มอบ
ฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน จํานวน 30 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 293,128,497 หุ ้นรวมผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมดเป็ นจํานวน 49 ราย รวมจํานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 427,723,666 หุ ้น คิด
เป็ นร้อยละ 64.8066 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั จํานวนทั้งสิ้ น 659,999,862 หุ ้น ถื อว่าครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของ
บริ ษทั
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จากนั้นได้กล่าวแนะนํากรรมการของบริ ษทั ทุกท่านและเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ได้เรี ยนเชิ ญ
นายสุ กิจ พสุ ธาสถิตย์ ที่ปรึ กษากฎหมายเพื่อทําหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั
พร้อมทั้งได้เรี ยนเชิญ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2563 เข้าร่ วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุ ม ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่ อครบกําหนดตาม
ระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
จากนั้น ได้กล่าวชี้ แจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนิ นการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน
เข้าร่ วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุ ณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาํ เนิ นการแจกให้กบั ท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิ ญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามก่อนจึงจะ
ให้มีการลงมติสาํ หรับวาระนั้นๆ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุ ณายกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่ อนามสกุล และในกรณี
ที่ท่านใดเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะกรุ ณาแจ้งชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. หลักเกณฑ์การลงคะแนน
3.1 กรณี ผถู้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยง ต่อหนึ่ งหุ ้นซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ไม่
สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่ วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงของ Custodian) ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ท่ า นใดที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นพิ เ ศษในวาระใดจะไม่ มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
3.2 กรณี ผรู้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น
ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ ผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะวาระใดไม่
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
กรณี ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ ที่ประชุ ม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ รวมถึ งกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร
4. การลงคะแนนเสี ยง ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่ งเป็ นวาระเสนอให้ที่ประชุ มรับทราบซึ่ งไม่ตอ้ งลงคะแนน เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด กรุ ณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บบัตรลงคะแนน เก็บ
บัตรลงคะแนนเสี ยงของท่าน
5. ในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม โดยบริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง รวมทั้งคะแนนเสี ยงตาม
บัตรเสี ย (ถ้ามี) มาหักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุ ม ส่ วนที่เหลื อจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่มี
ผูใ้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างที่รอการ
นับคะแนนเสี ยงจะให้พิจารณาวาระถัดไป
ทั้งนี้กรณี ที่จะถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี ที่ผถู้ ือหุ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่ น ลงคะแนนเสี ยงเกิ นกว่า 1 ช่ อง
ในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อกรณี ท่ีมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่ อกํากับเป็ นต้น
6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนนเป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิ จการ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ื อหุ ้นที่เห็ นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็ น
หลักฐานต่อไปในคราวเดี ยว กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ และหลังเลิ กประชุ มแล้วขอให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุกท่าน
ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน
ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสี ยง
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ) เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้นประจําปี 2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นทุกคนพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว
(สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
•
•
•
•

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

443,288,986
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่ อย ประจําปี 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจําปี 2563 ของ
บริ ษทั ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นทุกคนพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม (สิ่ งที่ ส่งมาด้วยลําดับ 3) และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ)ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี 2563 ดังนี้
สําหรับปี
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้
กําไรจากการดําเนินงาน

AUTO

EPC

2563 2562 2563 2562
1,755.6 1,572.8 2,049.4 1,861.9
244.6 108.0 1,263.4 1,113.4
1,511.0 1,464.8 786.1 748.5
633.7 853.6 1,472.0 1,870.8
35.4 104.4
69.6 182.2

WATER

2563
355.3
152.2
203.1
27.1
(3.4)

2562
370.6
157.2
213.4
63.7
42.4

รายได้เงินปันผล
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน(จากการโอนกิจการ)
ต้นทุนทางการเงิน
(6.9)
- (17.6) (8.8) (7.0) (8.6)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(11.9) (18.5) (15.3) (36.1)
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงสร้างกิจการ
(29.3)
กําไร (ขาดทุน ) สําหรับงวด
(12.7) 85.9
36.7 137.3 (10.4) 33.8
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน ) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(12.7) 85.9
36.7 137.3 (10.4) 33.8
กําไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)
* AUTO : กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ/ EPC : กลุ่มวิศวกรรมและก่อสร้าง/ WATER : กลุ่มจําหน่ายนํ้าดิบ

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
3,166.9 3,134.7 1,575.1 1,744.7
1,376.4 1,259.2
5.6
311.1
1,790.5 1,875.5 1,569.5 1,433.6
2,132.8 2,788.2
8.9
918.5
83.4
315.1
(4.4)
101.8

(18.1)
(27.2)
(29.3)
8.8
5.2
14.0
0.02

(8.2)
(54.6)
252.3
(13.6)
238.7
0.36

100.0
129.4
(19.6)
(29.3)
176.1
176.1
0.27

(18.0)
83.8
83.8
0.13

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นได้ซกั ถามเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2563 ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม

แต่อย่างใด
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ปี 2563 ตามที่เสนอ (เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่ อย สํ าหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ และรับรองงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่ งผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําปี ที่ได้จดั ส่ งให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปงบการเงินในปี ที่ผ่านมาของบริ ษทั ให้ ผูถ้ ือหุ ้นทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้อง
จัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี
2563 ซึ่งแสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าแล้ว
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั กริ นทร์ ออดิ ท จํากัด (“ผูส้ อบบัญชี ”) ได้แสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แบบไม่มีเงื่อนไข
โดยผูส้ อบบัญชี มีขอ้ มูลและเหตุการณ์ที่เน้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 เนื่ องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลื อกนําแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี
เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ประกาศโดยสภาวิชาชี พบัญชี มาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ี แต่อย่างใด
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 เกณฑ์การนําเสนองบการเงิน การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 สถานการณ์ การแพร่ ระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ปัจจุ บ นั ได้ข ยายวงกว้างขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง ทําให้ เ กิ ด การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ ง ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ของการดําเนิ นธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นได้ซกั ถามเกี่ยวกับงบการเงินบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่าน
ใดซักถามแต่อย่างใด
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง
จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้วด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
•
•
•
•

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

444,894,286
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล และการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนิ นงานสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวนโยบายการจ่าย เงินปั นผลและสรุ ปผลการดําเนิ นงานให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
นายอภิ ชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ) ได้กล่ าวต่อที่ ประชุ มว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กําหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรเท่านั้น บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงิ นเฉพาะและหลังหักสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกําหนดให้มีการจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่ กาํ หนดข้างต้น โดยขึ้ นอยู่กบั ผลการ
ดําเนิ นงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงาน การขยายธุ รกิ จ และปั จจัยอื่นที่เกี่ ยวข้องในการบริ หารงานของ
บริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
จากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม2563 ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 176.08 ล้านบาท คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงินจํานวน 39.60 ล้านบาท เท่ากับอัตราร้ อย
ละ 22.49 ของกําไรประจําปี โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
21 พฤษภาคม 2564
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผล สําหรั บผลการดําเนิ นงานปี 2563 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงิ นจํานวน
39.60 ล้านบาท โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21
พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
•
•
•
•

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

444,894,287
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระและ ได้มอบหมายให้นายอนุ โรจน์ นิ ธิ
พรศรี กรรมการผูก้ ล่าวสรุ ปให้ที่ประชุมได้ทราบ
นายอนุโรจน์ นิ ธพรศรี (กรรมการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี ทุก
ครั้ง กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่ งในสาม หรื อจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี
ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจบั สลาก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตําแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ซึ่ งการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั มีรายชื่ อดังต่อไปนี้
1. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
/ กรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายวิเชี ยร เชิ ดชูตระกูลทอง
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่ ง
ได้พิจารณาโดยการเลื อกบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอรายชื่ อบุคคล 2 ท่านซึ่ งเป็ นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ งพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิ ญประชุ มที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นแล้วก่อน
การประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4) ได้แก่
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1. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
/ กรรมการอิสระ
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ / กรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจะออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่า ผูถ้ ือหุ ้นจะได้
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็ จสิ้ น
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
ชื่ อกรรมการทีเ่ สนอให้ แต่ งตั้ง
1. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

ประเภทกรรมการ

จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน (เสี ยง)
เห็นด้ วย
(%) ไม่ เห็นด้ วย (%) งดออกเสี ยง (%) บัตรเสี ย (%)
444,894,287 100.0000
-

รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบริ หารความ
444,894,287 100.0000
เสี่ ยง / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ /
กรรมการบริ หาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ

-

-

-

-

-

-

เมื่อที่ประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิ ญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาเพิม่ จํานวนกรรมการและอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการใหม่
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการใหม่และได้มอบหมายให้ นายอนุ โรจน์ นิ ธิพรศรี กรรมการ เป็ นผูก้ ล่าว
สรุ ปให้ที่ประชุมได้ทราบ
นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี (กรรมการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริ ษทั จํานวน 2 ท่าน
คือ 1) พล.ต.รศ.นพ. เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์ 2) นายธี รลักษ์ แสงสนิ ท เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ทําให้จาํ นวนสมาชิ กของคณะกรรมการ
ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากเดิม แปด (8) คน เป็ น เก้า (9) คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณากลัน่ กรองแล้วมีความเห็ นว่า 1) พล.ต.รศ.นพ.
เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์
2) นายธี รลักษ์ แสงสนิ ท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้ประสบการณ์การทํางานที่ดี และมีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นได้ซกั ถามเกี่ยวกับการเพิ่มจํานวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
คุณธารา ชลปราณี (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้ซกั ถามเกี่ยวกับความชัดเจนในการแต่งตั้งกรรมการว่าเป็ นการทดแทนและหรื อแต่งตั้งกรรมการใหม่ เนื่ องจาก
วาระการดํารงตําแหน่งจะไม่เท่ากัน
นายอภิ ชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ) ตอบข้อซ้กถาม ว่ากรรมการทุกท่ านที่ ได้รับการแต่งตั้งในครั้ งนี้ จะมี อายุวาระการดํารง
ตําแหน่ง เท่ากันทุกท่าน
มติ ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ การเพิ่มจํานวนกรรมการของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากเดิ ม แปด (8) คน เป็ น เก้า (9) คน และแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่หมดวาระและไม่ได้รับการเสนอชื่ อ 1 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
ชื่ อกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตั้ง

ประเภทกรรมการ

1.พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง / กรรมการอิสระ

2.นายธีรลักษ์ แสงสนิท

จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน (เสี ยง)
เห็นด้ วย
(%)
ไม่ เห็นด้ วย (%) งดออกเสี ยง
(%)
บัตรเสี ย
444,894,687
100.00
444,894,687

100.00

-

-

-

-

-

(%)
-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สําหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้ นเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2
ล้านบาท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี กรรมการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ป
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ)ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ่งกําหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ทุกปี โดยในปี 2564 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจํานวนเงิ น ไม่เกิ น 2 ล้านบาท โดยหลัก เกณฑ์ในการกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ได้ก าํ หนดโดยที่ ประชุ มคณะกรรมการค่ าตอบแทนของบริ ษทั ซึ่ งได้ร่วมกันพิ จารณากําหนดค่ าตอบแทนโดยคํานึ งถึ งผล
ประกอบการของบริ ษทั ความเหมาะสมและเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั หรื อใกล้เคียงและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
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กรรมการบริษัท
กรรมการ

ค่าเบี�ยประชุม
จํานวนเงิน
ครั�ง
รวม

ประธาน

6

รองประธาน
กรรมการ

กรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบ
แทน

150,000

120,000

6

90,000

120,000

6

180,000

120,000

กรรมการ (ผู้บริหาร)
6
450,000
870,000
รวม
ค่าบําเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)

360,000

ค่าเบี�ยประชุม
จํานวนเงิน
ครั�ง
รวม

กรรมการบริหารความเสี�ยง

ค่าเบี�ยประชุม
ค่าเบี�ยประชุม
ค่าตอบ
ค่าตอบ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
แทน ครั�ง
ครั�ง
แทน
รวม
รวม

ค่าตอบ
แทน

4

40,000

120,000

-

-

4

40,000

120,000

80,000

240,000

-

2

230,000

240,000

รวม (ต่อปี )

20,000
-

-

-

-

90,000

120,000

210,000

2

20,000

-

-

-

240,000

240,000

480,000

40,000

-

20,000
40,000

-

470,000
- 1,030,000

600,000

470,000
1,630,000
370,000

2

-

ค่าตอบ
แทน

2

-

20,000

ค่าเบี�ย
ประชุม

รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 ทั�งสิ�นไม่เกิน

470,000

2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมตั ิมีวงเงินเท่ากับปี 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นได้ซกั ถามเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
คุณธารา ชลปราณี (ผูถ้ ื อหุ ้น) ได้ซกั ถามว่า จํานวนกรรมการที่ เพิ่มขึ้นจาก 8 ท่านเป็ น 9 ท่าน ภายใต้งบประมาณที่ กาํ หนดเท่าเดิ มเหมือนเช่ น
ทุกๆ ปี คือ 2 ล้านบาทนั้นสามารถบริ หารจัดการได้เพียงพอต่อจํานวนกรรมากรที่เพิ่มขึ้นหรื อไม่
นายอภิชาติ การรุ ณกรสกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ) ได้นาํ เรี ยนต่อผูถ้ ื อหุ้นว่า งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการเป็ นงบประมาณที่ต้ งั ไว้ชดั เจน โดย
แบ่งกรอบตามการเข้าร่ วมการประชุมในแต่ละครั้ง ค่าตอบแทนที่เป็ นประจําจํานวนหนึ่ ง และ ค่าบําเหน็จประจําปี โดยค่าบําเหน็จจะยืดหยุน่ ตามผลประกอบการ
กรอบงบประมาณที่กาํ หนดที่ 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยูใ่ นงบประมาณที่บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการได้อย่างเหมาะสมและยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ได้
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
•
•
•
•

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

444,894,687
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564 และได้มอบหมาย
ให้นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี กรรมการ เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี
เพื่อความโปร่ งใส ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการกํากับดู แลกิจการที่ ดี บริ ษทั จึ งได้ให้สาํ นักงานตรวจสอบบัญชี หลายแห่ งที่ได้รับความเห็ นชอบจาก
สํานัก งาน กลต. เสนอราคาค่ าสอบบัญชี สําหรั บปี 2564 มายังบริ ษทั เพื่ อเสนอต่ อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุ มตั ิ แ ละนําเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรื อนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5113 และ/หรื อ ดร. มงคล
เหล่าวรพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรื อ นางสุ มนา เสนี วงศ์
ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรื อ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรื อ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรื อ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตท่านอื่น จาก บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2564 โดย
กําหนดค่าตอบแทน เป็ นเงินจํานวน 500,000 บาทต่อปี บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชี และ
รองรับการขยายตัวของบริ ษทั ได้ รวมถึงค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริ ษทั โดยตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้
รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริ ษทั (บาท)
2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิงาน

2562
1,134,000
เรี ยกเก็บตามจริ ง

2563

757,000
เรี ยกเก็บตามจริ ง

2564 (ปี ที่เสนอ)
500,000
เรี ยกเก็บตามจริ ง

ปี 2562 – 2564 (ปี ที่เสนอ) ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อยในประเทศ เป็ นผูส้ อบบัญชี สาํ นักงานเดียวกันกับบริ ษทั
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เสนอข้างต้นมี ความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นได้ซกั ถามเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564
หน้า 12 / 32

สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2

คุณธารา ชลปราณี (ผูถ้ ื อหุ ้น) ได้เสนอแนะว่า เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้มีการปรั บโครงสร้ างกิ จการ ในการนําเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี จึงมี
เพียงของบริ ษทั แม่ ซึ่ งเป็ นธุ รกิจ Holding Company เท่านั้นและอัตราค่าสอบก็ลดลง โดยไม่สามารถทราบภาพรวมทั้งหมดของกิ จการ จึ งขอให้บริ ษทั
นําเสนอภาพรวมของค่าสอบบัญชี ให้ครบถ้วนทั้งหมด ในการประชุมครั้งถัดไป
นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี (กรรมการ) ชี้แจงต่อผูถ้ ือหุ ้นดังนี้
(ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจ

ค่ าสอบบัญชี
ปี 2563
0.76
0.86
2.29
0.29
4.20

Holding Company
AUTO
EPC
Water
รวม

เปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(0.26)
(0.06)
0.47
(0.02)
0.13

ปี 2564
0.50
0.80
2.76
0.27
4.33

*โดยมี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิงาน เรี ยกเก็บตามจริ ง
มติ ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ ม ตั ิ ใ ห้แ ต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษทั ตามรายชื่ อที่เ สนอและกําหนดค่าสอบบัญชี เ ป็ นจํานวนเงิ น
500,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
•
•
•
•

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

444,894,687
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นได้ซกั ถามเกี่ยวกับเรื่ องอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2564 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.09 น.

ลงชื่ อ_____________________________________ประธานที่ประชุม
(ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม)

ลงชื่ อ_____________________________________เลขานุการบริ ษทั
(นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี )
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