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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ของ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4
เขตคลองเตย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
2. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง *
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
4. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการผูอ้ านวยการ
5. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการ/ กรรมการผูม้ ีอานาจ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการบริ หาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ
6. ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมการบริ หาร
7. นายสุ ริยล อุดชาชน
กรรมการ
8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
กรรมการ/ กรรมการผูม้ ีอานาจ/ กรรมการบริ หาร /
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริ ษทั
*หมายเหตุ : เนื่องจากปัจจุบนั ได้เกิดสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองได้ แต่เข้าร่ วมประชุมโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึ กษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด
1. นางสาวมนัญญา ฐิตินนั ทวรรณ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
1. นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์
2. นายสุ พจน์ มหันตชัยสกุล
เริ่มการประชุ ม
นายศักดา จันทมาตร ผูด้ าเนินรายการ กล่าวถึง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019
ด้วยความห่วงใยในสุ ขภาพของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเข้า
ร่ วมการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 บริ ษทั จัดให้มีมาตรการป้ องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ดังนี้
1. เดินทางไป/กลับ หรื อผ่านทาง ณ พื้นที่เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขและยังไม่พน้ ระยะเฝ้าดูอาการที่บา้ น 14 วัน
ปฏิทิน
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2. ไม่ผา่ นการคัดกรอง เช่นมีไข้ (อุณหภูมิต้ งั แต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรื อมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็ นไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรื อหายใจลาบาก
ในกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ไม่เข้าร่ วมประชุมโดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริ ษทั ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข (แนะนาให้ท่านออกเสี ยงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)
3. ต้องตอบแบบคัดกรองตนเองอย่างครบถ้วน ก่อนเข้าห้องประชุม
4. ผูท้ ี่ผา่ นการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์ และใส่ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุม
5. กรุ ณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจล
6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก ) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
นายศักดา จันทมาตร ผูด้ าเนิ นรายการ ได้แถลงว่า มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 14 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 124,935,371 หุ ้นและ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน จานวน 29 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 298,661,602 หุ ้นรวมผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดเป็ นจานวน 43 ราย รวมจานวน
หุน้ ทั้งสิ้ น 423,596,973 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.1814 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั จานวนทั้งสิ้ น 659,999,862 หุ ้น
ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
จากนั้นได้กล่าวแนะนากรรมการทุกท่านของบริ ษทั และเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั ได้เรี ยนเชิ ญ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึ กษากฎหมายเพื่อทาหน้าที่ เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยง
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั พร้อมทั้งได้เรี ยนเชิญ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ตัวแทนผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมตอบข้อซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผู ้
ถือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการของบริ ษทั
1.
2.

3.

4.

5.

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ
จุดลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุ ณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแจกให้กบั ท่านต่อไป
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ก่อนจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้นๆ กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุ ณายกมือขึ้นและขอให้
แจ้งชื่อนามสกุล และในกรณี ที่ท่านใดเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะกรุ ณาแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
หลักเกณฑ์การลงคะแนน
3.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน มีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยง ต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่ วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงของ Custodian) ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใดที่ มีส่ ว นได้
เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิ ท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
3.2 กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะ
วาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
กรณี ผรู ้ ั บมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ
ในกรณี ที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ รวมถึงกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร
การลงคะแนนเสี ยง ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่ งเป็ นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่ งไม่ตอ้ ง
ลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด กรุ ณายกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่จดั เก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของท่าน
ในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 ต้องได้รับ
อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ ม และวาระที่ 9 ต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
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ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยบริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย
หรื อ งดออกเสี ยง รวมทั้งคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) มาหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่มีผูใ้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุ ม
เห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ น เอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสี ยงจะให้พิจารณาวาระถัดไป
ทั้งนี้ กรณี ที่จะถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ั บมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่ น ลงคะแนน
เสี ยงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อกรณี ที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับเป็ นต้น
6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนนเป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นที่เห็นด้วย
เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณี ผถู ้ ือหุ ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ และหลังเลิก
ประชุมแล้วขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านส่ งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสี ยง
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้ นประจาปี 2562ซึ่ งประชุ มเมื่อวัน ที่ 20 เมษายน 2562
ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
424,218,958 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2562
ของบริ ษัท ซึ่ งได้จัด ส่ ง ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก คนพร้ อ มหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ยล าดับ 3) และได้ม อบหมายให้น ายอภิ ช าติ
การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ)ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี 2562 ดังนี้
(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายงาน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไรสุ ทธิต่อหุ่น (บาท/หุ้น)

งบการเงิน

งบเฉพาะบริษทั

3,134.73
1,259.24
1,875.50
2,810.67
252.31

1,774.65
311.07
1,433.59
928.56
83.86

238.74

83.86

0.36

0.13

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2562
นายอนุ โรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า นายทรงพล สุ คนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย)
ทาหน้าที่อาษาพิทกั ษสิ ทธิ์ผูถ้ ือหุน้ ได้ส่งคาถามล่วงหน้ามาดังนี้
คาถามที่ 1 อยากทราบ Backlog ของธุรกิจ EPC ว่ามีเท่าใด และคาดว่าจะรับรู ้รายได้ในปี 2563 นี้เท่าใด
นายสุ ริยล อุดชาชน (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับธุ รกิจ Engineering Procurement and Construction
หน้า 3 ของ 11

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน)(นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่ อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร :(038) 468-300 แฟ็ กซ์ :(038) 458-751
Asia Precision PLC. (Amata Nakorn I.E.) 331/700Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi 20000 Thailand. Tel : (038) 300-468 Fax : (038) 751-458

(“EPC”) มี Backlog ที่ได้แจ้งไว้ในงบการเงินแล้ว จานวน 390 ล้านบาท และมีงานที่ได้รับคายืนยันจากลูกค้าที่เป็ น LOI อยู่ในช่วงรอลง
นามสัญญาและรอส่ งมอบจานวนประมาณ 570 ล้านบาท ดังนั้น Backlog มีอยูป่ ระมาณ 960 ล้านบาท
คาถามที่ 2 อยากทราบกลยุทธ์ของธุ รกิจ EPC ในอนาคต ว่ามุ่งเน้นไปที่พลังงานทดแทนกลุ่มใดและในสัดส่ วนเท่าใด เช่น Solar ร้อยละ
เท่าใด, Waste to Energy ร้อยละเท่าใด, Biomass ร้อยละเท่าใด และ การสร้างระบบสายส่ ง ร้อยละเท่าใด
นายสุ ริยล อุดชาชน (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจรับเหมาที่บริ ษทั ทามี ธุรกิจ 4 ธุรกิจ คือ
1. Power Plant Business ณ ปัจจุบนั เป็ นธุรกิจหลักที่ทารายได้ให้บริ ษทั มากที่สุด โดยมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 50
2. Solar Business กลุ่มลูกค้าเป็ นโรงงาน Solar หลังคา และ Solar ฟาร์ม โดยมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 20
3. Substation Business โดยมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 20
4. Water Business โดยมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 10
นายอนุ โรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มว่า คาถามและคาตอบที่ได้ตอบไปนั้น ผูถ้ ือหุ ้นสามารถติดตามเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวัน Opportunity Day เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผา่ นมา
คาถามที่ 3 ธุ รกิจในส่ วนของ High Precision Parts ในอุตสาหกรรม Automotive มีสัดส่ วนลดลงอย่างต่อเนื่ อง อยากทราบบริ ษทั มีกลยุทธ์
อย่างไรในการชดเชยรายได้ที่หายไปในธุรกิจนี้
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ธุ รกิจ High Precision Parts มีความอ่อนตัวอย่างชัดเจนมาตั้งแต่
ปลายปี 2562 เรามีกาไรมากในปี 2561 และอ่อนตัวลงมาตอนปี 2562 ดูได้จากตัวเลขผลประกอบการ และจากสถานการณ์ปัจจุบนั ธุรกิจผลิต
ชิ้นส่ วน คงหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงเป็ นไปตามเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่ช้ ีให้เห็นคือ บริ ษทั ได้ประเมินว่าอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตชิ้นส่ วนจะมีอตั รา
ในการเติบโตไม่มาก และมีแนวโน้มอ่อนตัวลง บริ ษทั จึงได้หันมาลงทุนในกิจการ Engineering Procurement and Construction (“EPC”)
ตั้งแต่เมื่อ 3 ปี ก่อนและเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเรื่ อยมา ดังนั้น จุดมุ่งเน้นไม่ได้อยู่ในธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วน ไม่ได้ลงทุนเพิ่ม แต่เป็ นส่ วนที่
สร้ างกระแสเงินสด และนากระแสเงินสดนั้นไปลงทุนในธุ รกิ จ EPC บริ ษทั ยังมองว่าธุ รกิ จผลิตชิ้นส่ วนมีความอ่อนตัวลง คาดหวังกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ไม่ได้ สิ่ งที่ทาได้คือ ทาอย่างไรให้ประคองธุรกิจนี้ได้ ไปดูเรื่ องปรับโครงสร้างเรื่ องต้นทุนเพื่อให้กิจการนี้ฝ่าภาวะซบเซา
นี้ ไปให้ได้ ซึ่ งคาดว่าใช้เวลานานพอสมควร สิ่ งที่ บริ ษทั มีการพัฒนาต่อ เนื่ องในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมาคื อการขยับ ไปทาชิ้นส่ วนทางด้าน
การแพทย์ ซึ่งมีมากขึ้นแต่ก็ยงั ไม่ใช่ตวั หลัก เนื่องจากประทศไทย อุตสาหกรรมการแพทย์ยงั ไม่ได้เป็ นฐานใหญ่ หากเศรษฐกิจมีทิศทางดีข้ ึน
บริ ษทั จะพิจารณาเรื่ องนี้วา่ จะไปในทิศทางใดต่อไป
คาถามที่ 4 ในธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด มีอยู่ 5 บ่อที่ชลบุรีน้ นั อยากทราบว่า บริ ษทั มีสัญญาขายน้ ากับลูกค้ากี่ปี และ
ในระหว่างสัญญาเราสามารถปรับราคาขึ้นได้หรื อไม่และบริ ษทั มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาในธุ รกิจนี้ อย่างไรให้มี Recurring Income ที่มากและ
ต่อเนื่องในอนาคต
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) เนื่ องจากได้รับคาถามมาล่วงหน้าแล้วจึงขอชี้แจงดังนี้ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ซึ่ ง
บริ ษทั ถือหุ ้นอยู่ 53.33% ประกอบธุ รกิจจาหน่ ายน้ าดิบ เรามี 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 เป็ นสัญญาที่มีระยะเวลา 10 ปี ต่อสัญญาได้ 2 ครั้ง รวม
เป็ น 30 ปี และมีการปรับราคาทุก 3 ปี สัญญาที่ 2 มีระยะเวลา 30 ปี ปรับราคาทุก 3 ปี เช่นเดียวกัน
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) สาหรับคาถามที่บริ ษทั มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาในธุ รกิจนี้ อย่างไรให้มี Recurring income
ธุ รกิจ EPC ปี นี้ เริ่ มแล้ว จากโครงการของกรุ งเทพธนาคม ที่เรารับทางานให้ เมื่อทาเสร็ จแล้วเรามีสัญญาอีก 20 ปี ในการดูแลระบบ มูลค่า
รวมประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท ปี แรก เริ่ มที่ 130 กว่าล้านบาท และเพิ่มขึ้นทุกปี เป็ นส่ วนที่มีรายได้ Recurring Income เกิดขึ้นทาให้บริ ษทั
มีเป้าหมายในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป
นายนริ ศ เลิศอริ ยกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ธุ รกิ จ EPC ที่จะเป็ นธุ รกิจสาคัญในอนาคตของบริ ษทั ที่ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่ องและมีการ
ขยายงาน อยากทราบว่ามีผลตอบแทนเป็ นอย่างไร
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุม ในส่ วนของ EPC ปี 2562 รายได้รวม 1,870 ล้านบาท กาไร 227
ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 12.1 EBIT 182 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 9.7 กาไรก่อนภาษี 173 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 9.2 กาไรหลังภาษี 137
ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 7.3
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ปี 2562 ตามที่เสนอ (เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติใน
วาระนี้)
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ และรับรองงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงาน
ประจาปี ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปงบการเงินในปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั
ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิ
งบการเงินประจาปี 2562 ซึ่งแสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด (“ผูส้ อบบัญชี ”) ได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แบบไม่มีเงื่อนไข
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเกี่ยวกับงบการเงินบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากสถานการณ์ Covid-19 บริ ษทั มีผลกระทบเกี่ยวกับการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หรื อไม่
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุม กิจการประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ 1 กิจการด้านผลิตชิ้นส่ วน สิ นค้า
ยังคงเป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าแต่แน่นอนว่าผลกระทบสถานการณ์ Covid-19 ทาให้ความต้องการของลูกค้าชะลอตัวบ้าง แต่หากสถานการณ์
คลี่คลายลงก็จะกลับมาเป็ นเหมือนเดิม และยังไม่เกิดการด้อยค่า ส่ วนที่ 2 คือกิจการด้าน EPC รับเหมาก่อสร้างเห็นชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวกับ
การด้อยค่าโดยตรง และส่ วนที่ 3 คือกิจการจาหน่ ายน้ าดิบ ก็ยงั ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ Covid-19 แต่จะมีการชะลอตัว
ของบางธุรกิจเท่านั้น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 9,014,133.82 ซึ่ งมีผลทาให้กาไรในงบ
การเงินเฉพาะกิจการลดลงจากปี 2561
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุม ส่ วนของค่าใช้จ่ายอื่น ที่เพิ่มขึ้น มาจากการที่บริ ษทั ได้มีการซื้ อ-ขาย ที่เป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศ ซึ่ งยอดขายจะมีมากกว่ายอดซื้ อ ทาให้เรามีทรั พย์สินที่เป็ นสกุเงินต่างประเทศ และในช่ วงปลายปี ค่าเงินบาทแข็งตัวทาให้
เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า นายทรงพล สุ คนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย) ทา
หน้าที่อาสาพิทกั ษสิ ทธิ์ผูถ้ ือหุน้ ได้ส่งคาถามล่วงหน้ามาดังนี้
คาถามที่ 1 รายได้ในงบการเงินจากธุรกิจ EPC (1,871 ล้านบาท) อยากทราบว่าเป็ นงาน EPC ที่เกิดจากพลังงานทดแทนชนิดใด
นายสุ ริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า รายได้ของกลุ่ม EPC เกิดจาก Power Plant Business มี
รายได้ประมาณ 1,052 ล้านบาท Solar Business มีรายได้ประมาณ 151 ล้านบาท Substation Business มีรายได้ประมาณ 226 ล้านบาท และ
Water Business มีรายได้ประมาณ 442 ล้านบาท
คาถามที่ 2 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่ วนที่ 3 หน้า 129 มูลค่างานที่ทาเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บจานวน 494.13 ล้านบาท เรี ยน
ถามว่า ยอดค้างเรี ยกเก็บนี้คืองาน EPC ที่ได้ทาการ Commissioning Test แล้วใช่หรื อไม่ และจะรับรู ้รายได้น้ ีภายในปี นี้หรื อไม่
นายสุ ริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มว่ามูลค่างานที่ทาเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ จานวน
494.13 ล้านบาทแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก 300 ล้านเป็ นงานที่ทาแล้วเสร็ จ ด้วยลักษณะของงานถึงแม้ว่างานจะรับรู ้แต่ยงั ไม่สามารถวางบิล
รับเงินได้ อย่างไรก็ตาม เรี ยนให้ทราบว่าตอนนี้ โรงไฟฟ้าขยะที่อ่อนนุ ชได้เริ่ มเปิ ดใช้งานแล้ว และสัญญาสิ้ นสุ ด มีนาคม 2563 เราส่ งมอบ
งานแล้วและเมื่อเริ่ มเดินระบบก็จะเริ่ มวางบิลได้ ส่ วนที่เหลือ เราจะสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ท้ งั หมดในปี 2563
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้วด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
424,224,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวนโยบายการจ่ายเงินปั นผลและสรุ ปผลการดาเนิ นงานให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กาหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปันผลจากเงินกาไรเท่านั้น บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนด
ข้างต้น โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิจ และ
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
จากผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ในรอบปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม2562 ที่ ผ่า นมาบริ ษ ัท มี ก าไรสุ ท ธิ จ านวน 83.86 ล้า นบาท
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงินจานวน
39.6 ล้านบาท เท่ากับอัตราร้อยละ 47.22 ของกาไรประจาปี โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
(Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุน้ คิดเป็ น
เงินจานวน 39.6 ล้านบาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
424,224,815 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระและได้มอบหมายให้นายอภิชาติ
การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการผูก้ ล่าวสรุ ปให้ที่ประชุมได้ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนดว่าในการประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ ง กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่ งในสาม หรื อจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม จะต้องออกจากตาแหน่ ง
กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจบั สลาก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ซึ่ งการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งกรรมการของ
บริ ษทั มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการผูอ้ านวยการ
3. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
กรรมการ/ กรรมการผูม้ ีอานาจ/ กรรมการบริ หาร /
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริ ษทั
ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้ผา่ นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาโดย
การเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กาหนดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอรายชื่ อบุ คคล 3 ท่านซึ่ งเป็ นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) ได้แก่
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการผูอ้ านวยการ
3. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
กรรมการ/ กรรมการผูม้ ีอานาจ/ กรรมการบริ หาร /
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริ ษทั
ประธานฯได้กล่ าวต่ อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นตามหลักธรรมาภิ บาลที่ดี กรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระจะออกจากที่ประชุ มสักครู่ จนกว่า
ผูถ้ ือหุน้ จะได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็ จสิ้ น
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
ชื่ อกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตั้ง
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม

2. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล

3. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

ประเภทกรรมการ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจ/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / ประธาน
กรรมการบริ หาร/ กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ/ กรรมการผูม้ ีอานาจ/
กรรมการบริ หาร / ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้าน
บัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริ ษทั

จานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน (เสี ยง)
เห็นด้ วย
(%)
ไม่ เห็นด้ วย (%)
งดออกเสี ยง (%) บัตรเสี ย
424,224,705 99.9999
110
0.0001
-

(%)
-

424,224,815 100.0000

-

-

-

-

-

-

424,224,815 100.0000

-

-

-

-

-

-

เมื่อที่ประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการใหม่
ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิ การแต่ งตั้งกรรมการใหม่ และได้มอบหมายให้น ายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการ
ผูอ้ านวยการผูก้ ล่าวสรุ ปให้ที่ประชุมได้ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของ
บริ ษทั จานวน 1 ท่าน คือ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ทาให้จานวนสมาชิกของคณะกรรมการของ
บริ ษทั ลดลงจากเดิม เจ็ด (7) คน เป็ น แปด (8) คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณากลัน่ กรองแล้วมีความเห็นว่า นาย
สมโภชน์ วัลยะเสวี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เกี่ ยวข้อง อีกทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ประสบการณ์การทางานที่ดี และมีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั จึงขอเสนอ นายสมโภชน์
วัลยะเสวี เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
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ชื่ อกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตั้ง

จานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน (เสี ยง)
เห็นด้ วย
(%)
ไม่ เห็นด้ วย (%) งดออกเสี ยง
(%)
บัตรเสี ย
424,143,915
99.9809
80,900
0.0191
-

ประเภทกรรมการ

1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

กรรมการ

(%)
-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแล้ว ประธานจึงเชิญนายสมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการบริ ษทั คนใหม่ ขึ้นเวที
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สาหรั บปี 2563 รวมทั้งสิ้ นเป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 2 ล้านบาท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ป
นายอภิช าติ การุ ณ กรสกุล (กรรมการผู้ อานวยการ)ได้กล่ าวต่ อ ที่ป ระชุ มว่า เพื่อ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจากัดซึ่ ง
กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ทุกปี โดยในปี 2563 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจานวนเงินไม่เกิน 2
ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดโดยที่ประชุ มคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริ ษทั ซึ่ งได้
ร่ วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทนโดยคานึ งถึงผลประกอบการของบริ ษทั ความเหมาะสมและเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุ รกิจในประเภทเดียวกันกับ
บริ ษทั หรื อใกล้เคียงและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการบริษทั
กรรมการ

ค่ าเบี้ยประชุ ม
ครั้ง

จานวนเงิน
รวม

กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
และค่ าตอบแทน ความเสี่ ยง

กรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบ
แทน

ค่ าเบี้ยประชุ ม
ครั้ง

ประธาน

6

150,000

120,000

4

รองประธาน

6

90,000

120,000

4

กรรมการ

6

90,000

60,000

4

กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร)
6
360,000
- 4
รวม
690,000 300,000
ค่าบาเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)

จานวนเงิน
รวม

ค่ าตอบ
แทน

40,000 120,000

ค่ าเบี้ยประชุ ม
ครั้ง

ค่ าเบี้ยประชุ ม

ค่ าเบี้ย
ประชุ ม

ค่ าตอบ
แทน

รวม (ต่ อปี )

จานวนเงิน
จานวนเงิน
ครั้ง
รวม
รวม

2

20,000

2

20,000

230,000 240,000

470,000

-

2

-

2

-

90,000 120,000

210,000

40,000 120,000

2

20,000

2

-

150,000 180,000

330,000

- 2
80,000 240,000

40,000

2

20,000
40,000

-

รวมค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ทั้งสิ้ นไม่ เกิน

380,000
- 380,000
850,000 540,000 1,390,000
610,000
2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมตั ิมีวงเงินเท่ากับปี 2562
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการจานวน 2 ล้านบาท และมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน เพียงพอต่อ
การจ่ายให้กรรมการทุกท่านหรื อไม่ ควรเพิ่มค่าตอบแทนอีกหรื อไม่
นายอนุ โรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ทุกปี ไม่เกิ น 2 ล้าน และจากที่
ผ่านมาไม่มีปีใดที่ใช้ค่าตอบแทนถึง 2 ล้านบาท และครั้งนี้ บริ ษทั คานวณรวมกรรมการใหม่อีก 1 ท่านด้วยแล้ว
มติ ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉัน ท์อนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
424,224,815 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
ประธานฯได้เสนอให้ที่ ประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิ การแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563และได้
มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี
เพื่อความโปร่ งใส ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั จึงได้ให้สานักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน กลต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี ส าหรั บปี 2563 มายังบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุ มตั ิและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จารณาแล้ว เห็ น สมควรให้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่อ พิ จารณาและอนุ มตั ิ การแต่ งตั้ง นายเจษฎา
หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3759 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 7305 และ/หรื อ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/
หรื อ นางสุ มนา เสนี ยว์ งศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5897 จาก บริ ษ ัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ัท
ประจาปี 2563 โดยกาหนดค่าตอบแทน เป็ นเงินจานวน 757,000 บาทต่อปี บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด มีบุคลากร และประสบการณ์เพียง
พอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรั บการขยายตัวของบริ ษทั ได้ รวมถึงค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุ รกิจของ
บริ ษทั โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย
รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริ ษทั
2. ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) -บัตรส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั
รวม
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิงาน

2561
1,134,000
60,000
1,194,000
เรี ยกเก็บตามจริ ง

2562
1,134,000
1,134,000
เรี ยกเก็บตามจริ ง

2563 (ปี ที่เสนอ)
757,000
757,000
เรี ยกเก็บตามจริ ง

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
มติ ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ตามรายชื่อที่เสนอและกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ น
จานวนเงิน 757,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
จานวน
424,224,815 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการ
ผูอ้ านวยการผูก้ ล่าวสรุ ปให้ที่ประชุมได้ทราบ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เสนอให้ที่ประชุมอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หนึ่ งพัน
ห้าร้อยล้านบาท) หรื อเทียบเท่า พิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
: เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรื อ ชาระคืนเงินกู้ และ/หรื อ ใช้ในการลงทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
ชนิด
: หุ ้นกู้ทุ กประเภทและรู ปแบบ ชนิ ดระบุ ชื่อผูถ้ ื อหรื อไม่ระบุ ชื่อผูถ้ ื อ มีหรื อ ไม่มีหลักประกันหรื อผูค้ ้ าประกัน มีหรื อไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ด้อยสิ ทธิหรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ น
แต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้า 9 ของ 11
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สกุลเงิน
มูลค่ารวมของ
หุน้ กู้

: เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า
: มูลค่าเงินต้นรวมของหุ ้นกูไ้ ม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หนึ่ งพันห้าร้อยล้านบาท) หรื อเงินในสกุลอื่นในจานวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้
บริ ษทั สามารถออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียวกันหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ ้นกู้
เพื่อทดแทนหุ ้นกูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนในรู ปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกูท้ ี่บริ ษทั ออกและ
จาหน่ายแล้ว แต่ยงั ไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่วา่ ณ ขณะในขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย
: ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง
อายุ
: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ในแต่ละครั้ ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรื อ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อน : ผูถ้ ือหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั อาจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ น้ กูก้ ่อนครบกาหนด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ ้นกูท้ ี่ออกใน
ครบกาหนดอายุ
แต่ละคราว
การเสนอขาย
: เสนอขายหุน้ กูท้ ้ งั หมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ ้นกูอ้ อกเป็ นหลายชุด หรื อ ชุดเดียว หรื อ ทยอยออกหุ ้นกูเ้ ป็ นหลายคราวก็ได้
โดยอาจเสนอขายให้แก่ ผูล้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อ ให้แก่ ผูล้ งทุนในวงจากัด และ/หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อ
ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุ น และ/หรื อ ตามประกาศ
กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั
ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิมอบอานาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการบริ หาร
บริ ษทั และ/หรื อ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อ ต่อเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่
จากัดเพียง) เรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการออกและการเสนอขายหุ ้นกู้ ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) เช่ น
การกาหนดชื่อหุน้ กู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิ ทธิ ในการ
ไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชาระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกาหนดสิ ทธิ เป็ นต้น ตามที่สภาวการณ์จะ
เอื้ออานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นรู ปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรื อแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
2) ดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุน้ กูด้ งั กล่าว และมีอานาจแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ ้นกู้ และ/หรื อ
ผูจ้ ดั จาหน่าย และ/หรื อ ผูร้ ับประกันการจาหน่าย และ/หรื อ ที่ปรึ กษาต่างๆ และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้
และ/หรื อ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรื อ ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น ตลอดจนดาเนิ นการขึ้นทะเบียนหุ ้นกูก้ บั สมาคมตลาดตรา
สารหนี้หรื อตลาดรองอื่นๆ
3) การติดต่อ ให้ขอ้ มูล เจรจา เข้าทา ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่
จ ากัด เพี ย ง) ค าขออนุ ญ าต หนั ง สื อ ชี้ ชวน แบบแสดงรายการข้อ มู ล รวมถึ ง เอกสารและหลัก ฐานต่ า งๆ ที่ ต้อ งยื่ น ให้ แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าว ตลอดจน
ติต่อประสานงาน และการยืน่ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ หน่ วยงานอื่น
หรื อ บุคคลอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การดาเนินการอื่นใด ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั บรรลุผลสาเร็ จและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
นายทรงพล สุ คนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าการออกหุ ้นกู้ในอนาคต 1,500 ล้านบาท อยากทราบ
รายละเอียดที่เพิ่มเติมของวัตถุประสงค์วา่ บริ ษทั ฯมีแผนจะนาไปลงทุนด้านใด และเมื่อไหร่ คือระยะเวลาในการลงทุนธุรกิจนั้น
นายนริ ศ เลิศอริ ยกุล (ผู้ถือหุ้น) กล่าวชื่นชมว่าสัดส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั มีสัดส่ วนที่ดี จัดอยู่ใน Top 10 และสอบถามว่า ภายใน
2 ถึง 3 ปี ผ่านมา มีการกูเ้ งิน และได้มีการดาเนินการอย่างไรบ้าง
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มว่า การขออนุ มตั ิออกหุ ้นกู้เป็ นการเตรี ยมการสาหรั บการลงทุนใน
อนาคต ให้กบั บริ ษทั ส่ วนในอนาคตบริ ษทั จะมุ่นเน้นกลุ่มธุรกิจใด ยังไม่สามารถตอบได้ แต่การขอออกหุ ้นกูเ้ พื่อเป็ นการเตรี ยมการเท่านั้น เพื่อ
รอโอกาสที่จะลงทุนต่อไป
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิออกและเสนอขายหุ ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หนึ่ งพันห้าร้อย
ล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
424,224,815 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเกี่ยวกับเรื่ องอื่นๆ
นายทรงพล สุ คนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าในส่ วนของรายได้ธุรกิ จ ในรอบปี ที่ผ่านมา Solar
Waste สัญญามีระยะเวลาในการทา Private PPA สู งสุ ดและต่าสุ ดกี่ปี และมี Discount กับการไฟฟ้าร้อยละเท่าใด
นายสุ ริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ธรุ กิจของบริ ษทั เกี่ยวข้องกับ Private PPA แต่ บริ ษทั
ไม่ได้เป็ นผูล้ งทุนในการทา Private PPA ที่ผ่านมาเรามีการร่ วมมือกับกลุ่มนักลงทุนด้านพลังงาน ที่ลงทุนทางด้านสายไฟ แต่ไม่มีธุรกิ จ
รับเหมาจึงทาให้กลุ่มนักลงทุนด้านพลังงานร่ วมมือกับเรา และมีขอ้ ตกลงเพื่อที่จะไปเจาะตลาดโรงงานต่างๆที่ตอ้ งการซื้ อในราคาถูก ในการ
เจรจาเงื่อนไขสัญญาต่างๆ กลุ่มนักลงทุนกับลูกค้าสรุ ปได้เราก็จะได้รับงานรับเหมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธรุ กิจของ Private PPA เติบโต
อย่างรวดเร็ วเพราะต้นทุนในการลงทุนค่อนข้างต่าและใช้เวลา 4 ถึง 5 ปี สามารถที่จะคุม้ ทุน และยังมี BOI สนับสนุ น ปี นี้ เราจะขยายตลาด
ทางด้าน Private PPA มากขึ้น เงื่อนไขที่เป็ นมาตรฐาน ยังไม่สามารถตอบชัดเจนได้ โดยทัว่ ไปในราคาตลาดจะอยูท่ ี่ประมาณ ทาสัญญา 15 ปี
ไม่เกิน 20 ปี
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.47 น.

ลงชื่อ_____________________________________ประธานที่ประชุม
(ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม)

ลงชื่อ_______________________________________เลขานุการบริ ษทั
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี )
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