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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

-------------------------------------------- 
เวลาและสถานที ่

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (“ที่ประชุม”) 
เม่ือวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องบอลรูม ซี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 
847 ถนนเพชรบุรี แขวงประตูน้ า เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 

เริ่มการประชุม 

 นางสาวพชร์อารี บุษราเทพกุล ผู้ด าเนินรายการในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และแนะน าคณะกรรมการ
บริษัท ที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้ ได้แก่ 

1. นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference มีดังนี้ 
1. นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 
2. นายไค ทาราโพเรวาลา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
3. นายจอห์น พาร์คเกอร์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  

 จากนั้น นางสาวพชร์อารีได้แนะน าประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แก่ นางสาวเย็บ ซิน หรู ที่เข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video 
conference และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนส าหรับแต่ละวาระการประชุม ได้แก่ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต และนาย
วิจิตร บัวศรี และเชิญ  นายเย็บ ซู ชวน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

 นายเย็บ ซู ชวน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้มอบหมายให้นายวิเชียร เมฆตระการเป็น
ผู้ด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเพื่อความสะดวกและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการประชุมโดยนายวิเชียรได้แจ้งจ านวนผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 98 คน มาประชุมด้วยตนเอง 22 คนและมอบฉันทะ 76 คน รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 169,911,698 
หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 322,583,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.627 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซ่ึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)        
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ทะเบียนเลขท่ี / Registration No.  0107545000179     

http://www.aapico.com/
http://www.aapico.com/
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 นายวิเชียรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชุม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนน 
และการประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซ่ึงได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 11 วาระ 
เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 9 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ การพิจารณาจะ
เรียงล าดับตามวาระ (โดยไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องโดยการเขียนค าถามในแบบฟอร์มที่ได้เตรียมไว้ให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมรับชมการ
ถ่ายทอดสด ไม่สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ได้ การลงคะแนนเสียงจะกระท าโดยใช้บัตรลงคะแนน หนึ่งหุ้นนับเป็น
หนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และ
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง ให้ท าเครื่องหมายใน
บัตรลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อท าการตรวจนับเพื่อน าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มีการขีดกา ขีดฆ่า หรือ
ลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่องและไม่มีการลงลายมือชื่อก ากับจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนในวาระนั้น  ส าหรับผู้ถือหุ้น
ที่ได้มอบฉันทะ ทางบริษัทฯ ได้น าคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว   เม่ือประกาศคะแนน
เสียงในวาระใดแล้ว ให้ถือว่าการลงคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุด จากนั้น นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาวาระการ
ประชุมตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดท าและมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงได้จัด
ขึ้นเม่ือวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และประกอบด้วยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 รายงานการประชุมไดเ้ปิดเผยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและยืนยันความถูกต้อง  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งถึงการขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังรายละเอียดตามเอกสารแนบล าดับที่ 1 บริษัทฯ จึงเห็นสมควรน าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติ 

นายวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือค าถามต่อที่ประชุม เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสยีง
หรือไม่เห็นด้วย ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจ านวน 98 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 169,911,698 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามที่
คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

อนุมัต ิ 169,911,697 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 97 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่อนุมัต ิ 1 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 
วาระที่ 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซ่ึงเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ 

 ส าหรับวาระนี้ นายวิเชียรได้มอบหมายให้นางสาวพชร์อารีชี้แจงสรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยในปี 2563 อ้างอิงข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใน
ปีที่ผ่านมามีจ านวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งสิ้นจ านวน 1.43 ล้านคัน โดยลดลงร้อยละ 29.1 จาก 2.01 ล้านคัน ในปี 2562 
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ในส่วนของยอดจ าหน่ายรถยนต์
ภายในประเทศลดลงร้อยละ 21.4 อยู่ที่จ านวน 792,146  คัน และยอดส่งออกรถยนต์ต่างประเทศลดลงร้อยละ 30.2 อยู่ที่จ านวน 
735,842 คัน โดยยอดผลิตรถยนต์ส าหรับปี 2564 คาดว่าจะเติบโตที่ประมาณร้อยละ 5 โดยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านคัน  

 ส าหรับรายได้รวมในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.9 โดยอยู่ที่ 17,798 ล้านบาท โดยการลดลงของรายได้มีปัจจัย
หลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทางลบทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์อย่างมากในช่วงไตรมาส 2 อย่างไรก็ดีรายได้ของบริษัทฯ ลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าการลดลงของอุตสาหกรรมที่ลดลงที่
ร้อยละ 29.1 จากปีก่อนหน้า ส าหรับสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจ รายได้จากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 70 ของรายได้ รายได้จากธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของรายได้ และ รายได้
จากธุรกิจเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ IOT ปัจจุบันยังมีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างน้อย เป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได ้ 

 ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าและบริการมีการปรับตัวลดลง จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยรายได้ส่วนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และรายได้ส่วนธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ลดลงที่ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 6.1 
ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ดีรายได้ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าอัตราการลดลงของอุตสาหกรรม อันเป็นผลมาจาก 
ในส่วนธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทฯ ได้ท าการควบรวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก ไมอา (ประเทศโปรตุเกส) เต็มปี ในปี 
2563 เทียบกับการควบรวมงบการเงินเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในปี 2562 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)  

 นอกจากนี้ การหดตัวลงของรายได้ที่ไม่มากเท่ากับอุตสาหกรรมในปี 2563 ยังเป็นผลมากจากการด าเนินการเพิ่มเติมใน
ส่วนธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ซ่ึงบริษัทฯ ได้เปิดด าเนินการโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่จ านวน 4 แห่งได้แก่ โชว์รูมรถยนต์
มิตซูบิชิ ในประเทศไทย 2 แห่ง ในเดือนมกราคม และโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์โปรตอนในประเทศมาเลเซียอีก 2 แห่ง ในเดือน
ตุลาคม ในปี 2563 อีกทัง้ มาจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของยอดขายตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 เป็นต้นมา 

 ส าหรับสัดส่วนรายได้ตามประเทศที่ตั้งของกิจการ (geographic) รายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยที่ร้อยละ 61 
โปรตุเกสร้อยที่ละ 19 มาเลเซียร้อยที่ละ 16 และจีนที่ร้อยละ 4 โดยรายได้จากประเทศไทย และมาเลเซียลดลงที่ร้อยละ 21.4 
และร้อยละ 22 จากปีก่อนหน้าตามล าดับ ขณะที่รายได้จากโปรตุเกสและจีน เติบโตขึ้นร้อยละ 289.6 และร้อยละ 5.5 ตามล าดับ 
โดยในปี 2563 มีการควบรวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก ไมอา (ประเทศโปรตุเกส) เต็มปีเทียบกับการควบรวมงบการเงินเป็น
เวลา 3 เดือน ในปี 2562 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) ในส่วนของประเทศจีน อุตสาหกรรมยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาชน
จีนได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เพียงเล็กน้อย จากนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลจีน รวมถึงความต้องการรถยนต์ในประเทศที่
ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 

 ส าหรับ EBITDA Margin ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 4.5 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 8.4 ในปี 2563 ก าไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้
ถือหุ้นอยู่ทีจ่ านวน 148 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิจ านวน 180 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 182.3 เทียบกับปี 2562 
โดยอัตราก าไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น จากขาดทุนร้อยละ 0.9 เป็น ก าไรร้อยละ 0.8 ในปี 2563 และแม้ว่าจะมีผลประกอบการขาดทุน
อย่างหนักเกิดขึ้นในไตรมาส 2 แต่บริษัทฯ สามารถพลิกกลับมามีก าไรได้ในครึ่งปีหลังของปี 2563 ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่าง
แข็งแกร่งในไตรมาส 3 และ 4 ของปี ทั้งนี้ ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดังเช่นในปี 
2562 ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดจ านวนรวม 1,083 ล้าน  
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 มูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 4.9% จากปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าเนื่องจากปี 2563 บริษัทฯ 
ไม่ได้มีการท า factoring ดังเช่นปี 2562 รวมถึงมีการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการเพิ่มขึ้นของสิทธิการ
ใช้สินทรัพยจ์ากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่  

 รางวัลส าคัญที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้า คู่ค้า และจากภาครัฐในปี 2563 ได้แก่ รางวัลแห่งความย่ังยืน Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รางวัล Best Quality Supplier 
Award ประจ าปี 2563 จากกลุ่มบริษัทโตโยต้า รวมถึง บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซ่ึง
เป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย  ได้รับรางวัล Honda CEO Award และรางวัลยอดขายรถยนต์ยอดเย่ียม
จากบริษัทฮอนด้า ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยเป้าหมายของการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2563  

 บริษัทฯ ได้รับค าสั่งซ้ือจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าหลักของบริษัทฯ ท่ีสั่งซ้ือชิ้นส่วนรถกระบะ ซ่ึงอายุเฉลี่ย
ต่อรถกระบะหนึ่งรุ่นอยู่ที่ประมาณ 10-12 ปี โดยปกติชิ้นส่วนที่ผลิตในรถยนต์หนึ่งรุ่นจะมีผู้ผลิตเพียงรายเดียว จึงเป็นการ
รับประกันว่าบริษัทฯ จะได้รับค าสั่งซ้ือจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องส าหรับรถยนต์รุ่นนั้น ๆ 

 การด าเนินงานของบริษัทฯ มีความสอดคล้องวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งม่ันจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ
สากล โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานการผลิตในหลายประเทศทั่วโลก ซ่ึงรวมถึงฐานการผลิตในประเทศ
ไทย มาเลเซีย จีน โปรตุเกส อินเดีย และมีส านักงานท่ีประเทศสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไต้หวันและญี่ปุ่น  

 จากนั้น นายวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือค าถามต่อที่ประชุม เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชียรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและด าเนินการ
พิจารณาวาระล าดับต่อไป 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย  
โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 100 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 170,011,700 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

อนุมัต ิ 166,319,300 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 88 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 97.83 
ไม่อนุมัต ิ 3,534,800 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 11 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 2.08 
งดออกเสียง 157,600 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.09 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลตามผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิหลังช าระภาษี 
เม่ือบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคตด้วย และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ านวน
เงิน 148 ล้านบาท  บริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล เป็นจ านวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
80,645,961 บาท ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ 

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 48,387,577 บาท 

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 32 ,258,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า
ทั้งสิ้นไม่เกิน 32,258,384 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษหุ้น 
บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2563 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 80,645,961 บาท 
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2564 

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย  
ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 101 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 170,011,800 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปีบัญชี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

อนุมัต ิ 170,011,800 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 101 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 

  
วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 322,649,160 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 322,583,844 บาท โดยลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจ านวน 65,316 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้ช าระมีจ านวนเท่ากับทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว ก่อนที่จะด าเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบล าดับที่ 3 
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นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย  
ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 101 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 170,011,800 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้  

อนุมัต ิ 170,011,800 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 101 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อง
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 322,583,844 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 354,842,228 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนจ านวน 32,258,384 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบล าดับที่ 3 

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย  
ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 101 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 170,011,800 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้  

อนุมัต ิ 170,011,800 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 101 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 

วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

บริษัทฯ เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลโดยการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 32,258,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

http://www.aapico.com/
http://www.aapico.com/


99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย โทรศพัท์ (035) 350 880 โทรสาร (035) 350 881 Website www.aapico.com 
99 Moo 1, Hitech Industrial Estate, Tambol Ban Lane, Ampur Bang Pa -in, Ayutthaya Province 13160 Thailand  Tel. (035) 350 880  Fax. (035) 350 881  Website: www.aapico.com 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

7 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
32,258,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย  
ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 101 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 170,011,800 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

อนุมัต ิ 170,011,800 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 101 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 
จากนั้น นายวิเชียรได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการมีส่วนได้เสียของกรรมการในวาระที่ 8 ซ่ึงกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการ

เสนอชื่อให้กลับเข้ารับเลือกตั้งได้ขอออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการลงมติอย่างเต็มที่ตามหลักการก ากับกิจการ
ที่ดี และมอบหมายให้นางสาวพชร์อารีเป็นผู้ด าเนินการประชุมส าหรับวาระนี้ 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่ง ในสาม 
(1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด โดยให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก อย่างไรก็ตาม กรรมการซ่ึงจะพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1) นายเย็บ ซู ชวน   กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการบริษัท 
2) นางเตียว ลี งอ   กรรมการบริหาร 
3) นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม เพื่อเข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอวาระต่างๆ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่าน
มาแล้วนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสามารถ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 
ท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1) นายเย็บ ซู ชวน   กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการบริษัท 

http://www.aapico.com/
http://www.aapico.com/


99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย โทรศพัท์ (035) 350 880 โทรสาร (035) 350 881 Website www.aapico.com 
99 Moo 1, Hitech Industrial Estate, Tambol Ban Lane, Ampur Bang Pa -in, Ayutthaya Province 13160 Thailand  Tel. (035) 350 880  Fax. (035) 350 881  Website: www.aapico.com 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

8 

2) นางเตียว ลี งอ   กรรมการบริหาร 
3) นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดปรากฎในประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 5) 

 นางสาวพชร์อารีได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น นางสาวพชร์อารีได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียง
หรือไม่เห็นด้วย  ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 101 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 170,011,800 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่
คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

8.1 นายเย็บ ซู ชวน  กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการบริษัท 

อนุมัต ิ 169,881,699 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 99 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 99.92 
ไม่อนุมัต ิ 130,101 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.08 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 

8.2 นางเตียว ลี งอ   กรรมการบริหาร 
อนุมัต ิ 169,186,899 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 96 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 99.51 
ไม่อนุมัต ิ 824,901 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 5 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.49 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 

8.3 นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

อนุมัต ิ 169,380,899 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 98 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 99.63 
ไม่อนุมัต ิ 630,901 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 3 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.37 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 
เม่ือการพิจารณาวาระที่ 8 สิ้นสุด นางสาวพชร์อารไีด้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม 

เพื่อด าเนินการประชุมและพิจารณาวาระตามล าดับต่อไป 
 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 โดยพิจารณา
จากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน 

http://www.aapico.com/
http://www.aapico.com/
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ส าหรับกรรมการอิสระจ านวน 275,000 บาทต่อคน และค่าตอบแทนส่วน
เพิ่มส าหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 50,000 บาทต่อคนและกรรมการตรวจสอบจ านวน 25,000 
บาทต่อคน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,750,000 บาท 

2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงิน 10,000 
บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง 

3) เงินโบนัสพิเศษส าหรับกรรมการอิสระส าหรับปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 
หรือคิดเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ปี 2564 เปล่ียนแปลง 
1. ค่าตอบแทนประจ าป ี(ตอ่คน / ตอ่ปี)    

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

275,000 บาท 
50,000 บาท 
25,000 บาท 

275,000 บาท 
50,000 บาท 
25,000 บาท 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

2. ค่าเบีย้ประชุม (ต่อคน / ต่อครั้ง)    
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

20,000 บาท 
15,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 

20,000 บาท 
15,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

3. เงินโบนัสพิเศษ (ส าหรับกรรมการอิสระ) ร้อยละ 0.2 ของก าไร
สุทธิสว่นที่เป็นของผู้ถอื
หุ้น แต่ไม่เกินจ านวน
เงินรวม 3 ล้านบาท 

ร้อยละ 0.2 ของก าไร
สุทธิสว่นที่เป็นของผู้ถอื
หุ้น แต่ไม่เกินจ านวนเงิน

รวม 3 ล้านบาท 

 คงเดิม 

 
นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย  
ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 101 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 170,011,800 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2564 ของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

อนุมัต ิ 169,331,799 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 99 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 99.60 
ไม่อนุมัต ิ 680,001 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.40 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 
 

http://www.aapico.com/
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัดเป็นผู้
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ
การตรวจสอบบัญชีในจ านวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (สามล้านสีแ่สนบาทถ้วน) โดยมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

 1)     นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 
 2)     นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑติ        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970  

 3)     นายกฤษดา เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีแสดงไว้ในเอกสารแนบล าดับที่ 5 ในหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว  

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย  
ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 101 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 170,011,800 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

อนุมัต ิ 169,331,799 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 99 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 99.60 
ไม่อนุมัต ิ 680,001 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.40 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 

วาระที่ 11 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายวิเชียรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อน ามาพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการ
ประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด 

จากนั้น นายวิเชียรเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม  

เม่ือไม่มีค าถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายเย็บ ซู ชวน ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับการสนับสนุน
และค าแนะน าที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 10:55 น.  

 
 

  
   
  ลงชื่อ ___________________________________ 
  (นายเย็บ ซู ชวน) 
  ประธานที่ประชุม 

http://www.aapico.com/
http://www.aapico.com/

