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

ทะเบียนเลขท่ี / Registration No.  0107545000179      
 
ท่ี AH 03032022  
 วันที่ 18 มีนาคม 2565  
 

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ : 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการเสนอจ่ายปันผล 
3. นิยามกรรมการอิสระ 
4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้ารว่มประชุมต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ  

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุน้ 
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
9. ข้อมูลกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
10. แผนที่สถานที่ประชุม 
11. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ 
12. แนวทางการเข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) 
สิ่งทีส่่งมาด้วย : 13. แบบแจ้งการประชุม ใช้ส าหรับการลงทะเบียน ซึ่งมี QR Code ส าหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 2564 (Form 56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปี 2564 
14. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมี้มตกิ าหนดให้บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. (ลงทะเบียนเริ่มเวลา 08.30 น.) ณ โรงแรมอีสติน  
แกรนด์ สาทร ชั้น 11 ห้องสุรศักดิ์บอลรูม 2 และ 3 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 
และได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันตามที ่กฎหมายก าหนด และเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
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www.aapico.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งถึงการขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังรายละเอียดตามเอกสารแนบล าดับที่ 1 บริษัทฯ จึงเห็นสมควรน าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัต ิ

 ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดท าและมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีอนุมัตริายงานการประชุมดังกล่าว 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2564 ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีและรายงานประจ าปี 2564 (Form 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบน
แบบแจ้งการประชุม ตามเอกสารแนบล าดับที่ 13 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2564 ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 2564 (Form 56-1 One Report) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของ
ผู้สอบบัญช ี

 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ตามหลักมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่สมควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีและรายงานประจ าปี 2564 (Form 56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปี 2564 ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
QR Code ซ่ึงปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามเอกสารแนบล าดับที่ 13 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 
2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ก าไรสุทธิหลังช าระภาษีเมื่อบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น  และ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล 

 ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 
1,024 ล้านบาท  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นจ านวน 0.94 บาทต่อหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
354,842,012 หุ้น เป็นจ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 333,551,491.28 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
หลังช าระภาษีของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 32.6 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI) และจาก
เงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน ามาค านวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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 ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 354,842,012 หุ้น เป็นจ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 166,775,745.64 บาท 

ดังนั้นส าหรับเงินปันผลส่วนที่เหลือที่ได้รับการอนุมัติจะจ่ายส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 
ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 166,775,745.64 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดให้
ว ันที ่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายชื ่อผู ้มีสิทธิได้ร ับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่  
19 พฤษภาคม 2565 ทั ้งนี ้การจ่ายปันผลในส่วนของเงินสดของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที ่จ่าย ตามอัตราที ่กฎหมายก าหนด  
โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี ในการพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปี 2564 ในอัตรา 
0.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 166,775,745.64 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยก าหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 
2565 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้
พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการที่จะออก
ทั้งหมด โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งจะพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้
กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1) นายเคนเนต อ้ึง กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายจอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

3) นายไค ทาราโพเรวาลา กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 นายจอห์น พาร์คเกอร์ ได้ขอสละสิทธิ์ในการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 และแต่งตั้งนายวิเชียร เมฆตระการ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบ 
วาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสามารถ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายเคนเนต อึ้งและนายไค ทาราโพเรวาลา กรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายอาร์วินด์ แมทธิว เป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1) นายเคนเนต อ้ึง กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายไค ทาราโพเรวาลา กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3) นายอาร์วินด์ แมทธิว 
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
นายเคนเนต อึ้งและนายไค ทาราโพเรวาลาให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายอาร์วินด์ แมทธิว 
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (รายละเอียดข้อมูลโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ
ทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 4) 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 โดยพิจารณา
จากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ปี 2565 เปล่ียนแปลง 
1. ค่าตอบแทนประจ าป*ี (ต่อคน / ตอ่ป)ี 

คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการอสิระ  275,000 บาท  275,000 บาท  คงเดิม 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ปี 2565 เปล่ียนแปลง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน  50,000 บาท  50,000 บาท คงเดิม 
กรรมการ  25,000 บาท  25,000 บาท คงเดิม 

2. ค่าเบีย้ประชุม (ตอ่คน / ต่อคร้ัง) 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท   20,000 บาท  20,000 บาท คงเดิม 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท  15,000 บาท คงเดิม 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  10,000 บาท  10,000 บาท คงเดิม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  10,000 บาท  10,000 บาท คงเดิม 

3. เงินโบนัสพิเศษ* 
ส าหรับกรรมการอิสระ อัตราร้อยละ 0.2 ของ

ผลก าไรสุทธิในส่วนที่
เป็นของผู้ถอืหุ้น หรือ
คิดเป็นจ านวนเงินรวม

ไม่เกิน 3 ล้านบาท 

อัตราร้อยละ 0.2 ของ
ผลก าไรสุทธิในส่วนที่
เป็นของผู้ถอืหุ้น หรือ
คิดเป็นจ านวนเงินรวม

ไม่เกิน 3 ล้านบาท 

คงเดิม 

หมายเหตุ  กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจ าปีและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ 
 ค่าตอบแทนประจ าปีและเงินโบนัสพิเศษส าหรับปี 2565 จะด าเนินการจ่ายในปีถัดไป 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 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 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
เงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงิน 10,000 
บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง 

3) เงินโบนัสพิเศษส าหรับกรรมการอิสระส าหรับปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 
หรือคิดเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  

 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัดให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีประจ าปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ส าหรับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,500,000 (สาม
ล้านห้าแสน) บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนส าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงไว้ในเอกสารแนบล าดับที่ 5 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งบริษัท ส านักงาน  
อีวาย จ ากัดเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการตรวจสอบบัญชี เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,500,000 
(สามล้านห้าแสน) บาท ส าหรับรอบปีบัญชีประจ าปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทฯ เห็นถึงความส าคัญในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและขอให้ทุกท่านปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมตามเอกสารแนบล าดับที่ 12 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบล าดับที่ 9 เข้าร่วมประชุม
และลงคะแนนเสียงแทน และบริษัทฯ ได้จัดการถ่ายทอดสดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หุ้น อย่างไรก็ดีผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนนเสียงผ่านการรับชมถ่ายทอดสดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีได้ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date)  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดงัมี
รายละเอียดตามค าอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู ้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดส่งมาพร้อมกันนี้  (ตามเอกสารแนบล าดับที่ 6) โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ (ตามเอกสารแนบล าดับที่ 7) และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (ตามเอกสารแนบล าดับที่ 
8) และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทจ าเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างทางสังคมไม่ต ่ากว่า 1 เมตร 
จึงท าให้จ านวนที่น่ังในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัดไม่เกิน 50 ที่น่ังเท่านั้น โดยยึดแบบมาก่อนได้ก่อน และต้องมีการตรวจคัดกรอง
ทุกท่านอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อยจ านวน 2 เข็ม ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเข้าประชุม (โปรดแสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม) นอกจากนี้บริษัทฯ จะบริหาร
จัดการด าเนินการประชุมให้กระชับสั้น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อลดช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมากอยู่รวมกันในที่
เดียวกันตามข้อก าหนดของราชการ กระบวนการดังกล่าวจึงอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ารว่มประชุมไดส้ามารถใชส้ทิธิ
ออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้บุคคลหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและ
ด าเนินการแทน และบริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ตามเอกสารแนบล าดับที่ 14) ซ่ึงผู้ถือ
หุ้นสามารถเลือกความประสงค์ได้ตามแต่ละหัวข้อการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไดใ้นเอกสารแนบล าดับที่ 9 และสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ
แบบอื่นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถว้น (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส าหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปและ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น) พร้อมเอกสารประกอบตามข้อก าหนดของบริษัทฯ มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อ
บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป 
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    บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
    หอ้ง 100/11 ชั้น 9 (Low Zone) ตึกสาธรนคร ทาวเวอร์  
    เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
    กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500 

 อนึ่ง บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พร้อมเอกสารการประชุม รวมถึงหนังสือมอบ
ฉันทะแบบต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > 
ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระที่น าเสนอในการประชุม
ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางอีเมล ir@aapico.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-613-1508 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีมาตรการเพิ่มเติมจากทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทฯ 
จะแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านทางหัวข้อข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        _________________________ 
  (นาย เย็บ ซู ชวน) 
  ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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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”) 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องบอลรูม ซี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 
847 ถนนเพชรบุรี แขวงประตูน ้า เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 

เริ่มการประชุม 

 นางสาวพชร์อารี บุษราเทพกุล ผู้ด าเนินรายการในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และแนะน าคณะกรรมการ
บริษัท ที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้ ได้แก่ 

1. นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอ ิสระ  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
ร่วมประชุมในครั ้งนี ้ด้วย รวมถึงผู ้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ที ่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ 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 ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

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

ทะเบียนเลขท่ี / Registration No.  0107545000179     

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 หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง ให้ท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสยีงของวาระนั้น  ๆ
และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อท าการตรวจนับเพื่อน าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนน
ให้กับเจ้าหน้าที่จะนับเปน็คะแนนเสียงเห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มีการขดีกา ขีดฆ่า หรือลงคะแนนมากกวา่หนึง่ช่องและไม่มีการลงลายมือชือ่
ก ากับจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนในวาระนั้น  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ ทางบริษัทฯ ได้น าคะแนนเสียงตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว  เมื่อประกาศคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ให้ถือว่าการลงคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุด 
จากนั้น นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาวาระการประชุมตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดท าและมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงได้จัด
ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงคจ์ะงดออกเสียง
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 ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ 

 ส าหรับวาระนี้ นายวิเชียรได้มอบหมายให้นางสาวพชร์อารีชี้แจงสรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

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


99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย โทรศัพท์ (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 

เอกสารแนบล าดับที่ 1  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
 

 

10 

 

 ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยในปี 2563 อ้างอิงข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปีที่
ผ่านมามีจ านวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งสิ้นจ านวน 1.43 ล้านคัน โดยลดลงร้อยละ 29.1 จาก 2.01 ล้านคัน ในปี 2562 เนื่องจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ในส่วนของยอดจ าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศลดลง
ร้อยละ 21.4 อยู่ที่จ านวน 792,146  คัน และยอดส่งออกรถยนต์ต่างประเทศลดลงร้อยละ 30.2 อยู่ที่จ านวน 735,842 คัน โดยยอดผลิต
รถยนต์ส าหรับปี 2564 คาดว่าจะเติบโตที่ประมาณร้อยละ 5 โดยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านคัน  

 ส าหรับรายได้รวมในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.9 โดยอยู่ที่ 17,798 ล้านบาท โดยการลดลงของรายได้มีปัจจัยหลักมา
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทางลบทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์อย่างมาก
ในช่วงไตรมาส 2 อย่างไรก็ดีรายได้ของบริษัทฯ ลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าการลดลงของอุตสาหกรรมที่ลดลงที่ร้อยละ 29.1 จากปีก่อน
หน้า ส าหรับสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจ รายได้จากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของรายได้ รายได้จาก
ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของรายได้ และ รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ 
IOT ปัจจุบันยังมีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างน้อย เป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได ้ 

 ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าและบริการมีการปรับตัวลดลง จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย
รายได้ส่วนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และรายได้ส่วนธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ลดลงที่ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 6.1 ตามล าดับ 
แต่อย่างไรก็ดีรายได้ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าอัตราการลดลงของอุตสาหกรรม อันเป็นผลมาจาก ในส่วนธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทฯ ได้ท าการควบรวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก ไมอา (ประเทศโปรตุเกส) เต็มปี ในปี 2563 เทียบกับการควบ
รวมงบการเงินเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในปี 2562 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)  

 นอกจากนี้ การหดตัวลงของรายได้ที่ไม่มากเท่ากับอุตสาหกรรมในปี 2563 ยังเป็นผลมากจากการด าเนินการเพิ่มเติมในส่วน
ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดด าเนินการโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่จ านวน 4 แห่งได้แก่ โชว์รูมรถยนต์มิตซูบิชิ 
ในประเทศไทย 2 แห่ง ในเดือนมกราคม และโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์โปรตอนในประเทศมาเลเซียอีก 2 แห่ง ในเดือนตุลาคม ในปี 
2563 อีกทั้ง มาจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของยอดขายตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 เป็นต้นมา 

 ส าหรับสัดส่วนรายได้ตามประเทศที่ตั้งของกิจการ (geographic) รายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยที่ร้อยละ 61 โปรตุเกสร้อยที่
ละ 19 มาเลเซียร้อยที่ละ 16 และจีนที่ร้อยละ 4 โดยรายได้จากประเทศไทย และมาเลเซียลดลงที่ร้อยละ 21.4 และร้อยละ 22 จากปีกอ่น
หน้าตามล าดับ ขณะที่รายได้จากโปรตุเกสและจีน เติบโตขึ้นร้อยละ 289.6 และร้อยละ 5.5 ตามล าดับ โดยในปี 2563 มีการควบรวมงบ
การเงินของบริษัท อาปิโก ไมอา (ประเทศโปรตุเกส) เต็มปีเทียบกับการควบรวมงบการเงินเป็นเวลา 3 เดือน ในปี 2562 (เดือนตุลาคม ถึง 
ธันวาคม 2562) ในส่วนของประเทศจีน อุตสาหกรรมยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เพียงเล็กน้อย จาก
นโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลจีน รวมถึงความต้องการรถยนต์ในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 

 ส าหรับ EBITDA Margin ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 4.5 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 8.4 ในปี 2563 ก าไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
อยู่ที่จ านวน 148 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิจ านวน 180 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 182.3 เทียบกับปี 2562 โดยอัตรา
ก าไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น จากขาดทุนร้อยละ 0.9 เป็น ก าไรร้อยละ 0.8 ในปี 2563 และแม้ว่าจะมีผลประกอบการขาดทุนอย่างหนักเกิดขึ้น
ในไตรมาส 2 แตบ่ริษัทฯ สามารถพลิกกลับมามีก าไรได้ในครึ่งปีหลังของปี 2563 ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 
และ 4 ของปี ทั้งนี้ ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดังเช่นในปี 2562 ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่
เงินสดจ 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 คู ่ค้า และจากภาครัฐในปี 2563 ได้แก่ รางวัลแห่งความยั่งยืน 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 าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายของการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2563  

 บริษัทฯ ได้รับค าสั่งซ้ือจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าหลักของบริษัทฯ ท่ีสั่งซื้อชิ้นส่วนรถกระบะ ซ่ึงอายุเฉลี่ย
ต่อรถกระบะหนึ่งรุ่นอยู่ที ่ประมาณ 10-12 ปี โดยปกติชิ้นส่วนที่ผลิตในรถยนต์หนึ่งรุ ่นจะมีผู ้ผลิตเพียงรายเดียว จึงเป็นการ
รับประกันว่าบริษัทฯ จะได้รับค าสั่งซ้ือจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องส าหรับรถยนต์รุ่นนั้น ๆ 

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

 จากนั้น นายวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือค าถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลตามผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิหลังช าระภาษี 
เมื่อบริษัทฯ 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 าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2564 

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 และแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบล าดับที่ 3 

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
32,258,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 ซึ่งกรรมการทั้ง 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 าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม 
(1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด โดยให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งจะพ้นจากต 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 ที่ผ่าน
มาแล้วนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสามารถ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 
ท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
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1) นายเย็บ ซู ชวน   กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการบริษัท 
2) นางเตียว ลี งอ   กรรมการบริหาร 
3) นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

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

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมได้มีมตอินุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่
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 
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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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

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 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
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เอกสารแนบล าดับที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
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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 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงด
ออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย  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 ามาพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด 

จากนั้น นายวิเชียรเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายเย็บ ซู ชวน ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับการสนับสนุนและ
ค าแนะน าที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 10:55 น.  

   
 
 
 

ลงชื่อ ___________________________________ 
  (นายเย็บ ซู ชวน) 
  ประธานที่ประชุม 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลและเสนอเงินจ่ายเงินปนัผล 

-------------------------------------------- 
 

ก. เงินส ารองตามกฎหมาย 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น  จึงไม่มีการตั้งเงิน

ส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิเมื่อบริษัทฯ  มีก าไรสุทธิ โดยมี
เงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล 

ค. การจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 
1,024 ล้านบาท  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นจ านวน 0.94 บาทต่อหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
354,842,012 หุ้น เป็นจ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 333,551,491.28 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
หลังช าระภาษีของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 32.6 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI) และจาก
เงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน ามาค านวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 354,842,012 หุ้น เป็นจ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 166,775,745.64 บาท 

ดังนั้นส าหรับเงินปันผลส่วนที่เหลือที่ได้รับการอนุมัติจะจ่ายส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 
ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 166,775,745.64 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดให้
วันที่  15 มีนาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่   
19 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การจ่ายปันผลในส่วนของเงินสดของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมาย ก าหนด  
โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

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


99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย โทรศัพท์ (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 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและเสนอจ่ายเงินปันผล  เอกสารแนบล าดับที่ 2 
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ตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผล 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ (บาท) 

1,157,614,345 1,299,158,977 -179,512,039 
(ปรับปรุงใหม)่ 147,764,296 333,551,492 

จ านวนหุ้นทั้งหมด: 
- หุ้นสามัญ 
- หุ้นซื้อคืน 

 
322,583,844 หุ้น 
(6,007,700) หุ้น 

 
322,583,844 หุ้น 
(5,982,700) หุ้น 

 
322,583,844 หุ้น 

- หุ้น 

 
322,583,844 หุ้น 

- หุ้น 

 
354,842,012 หุ้น 

- หุ้น 

การจ่ายเงินปันผล  
(ต่อปี) 1.20 บาทต่อหุ้น 1.30 บาทต่อหุ้น 0.36 บาทต่อหุ้น 0.25 บาทต่อหุ้น 0.94 บาทต่อหุ้น 

จ านวนเงินปนัผลทั้งป ี
(บาท) 379,889,824.80 441,581,487.20 113,976,411.84 80,645,961.00 333,551,491.28 

อัตราส่วนการจ่ายเงิน
ปันผลต่อก าไรสุทธิส่วน
ที่เป็นของผู้ถือหุ้น 

ร้อยละ 32.8 ร้อยละ 31.7 N/A ร้อยละ 54.6 ร้อยละ 32.6 
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เอกสารแนบล าดับที่ 3  นิยามกรรมการอิสระ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
-------------------------------------------- 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน  บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ ทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุม และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น หมายถึง ธุรกิจที่มีมูลค่า
เกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นราย
ย่อย แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยส าคัญ
หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ 

 ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้คัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
นายเคนเนต อึ้ง 
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ 52 ปี 
 
วันที่ได้รับการแต่งต้ัง:  1 ธันวาคม 2551 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง (คร้ัง/ปี):  13 ปี 
การถือครองหุ้น AH:   ไม่ม ี
 

ประวัติการศึกษา: 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เกียรตินิยม)  

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
King’s College London University สหราชอาณาจักร 

- Qualified Chartered Accountant Institute of England 
& Wales สหราชอาณาจกัร 

การอบรม: 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP189/2014) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีท่ีผ่านมา: 
2558-ปัจจุบัน กรรมาธิการ 

PT Catur Sentosa Adiprana  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2551-ปัจจุบัน กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จ ากัด 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2561-2563 ประธานกรรมการ 
 บริษัท Holmusk ประเทศสิงคโปร์ 
2559-2562 กรรมการอสิระ 
 บริษัท Pushfor 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2564:  
คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 3 ใน 4 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 4 ใน 4 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : เข้าประชุม 2 ใน 2 คร้ัง 
เข้าประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย: 
- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน): 
2558-ปัจจุบัน กรรมาธิการ  
 PT Catur Sentosa Adiprana  

ประเทศอินโดนีเซีย 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จ ากัด 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ: 
- ไม่มี 

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา:  
- ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้างหรือที่

ปรึกษาทีไ่ด้รับเงินเดอืนประจ า 
- ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบัญช ีที่ปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มีความสัมพันธท์างธุรกิจทีม่ีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้คัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
นายไคคูรชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
อายุ 57 ปี 
 
วันที่ได้รับการแต่งต้ัง:  14 สิงหาคม 2560 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง (คร้ัง/ปี): 5 ปี 
การถือครองหุ้น AH:   ไม่ม ี
 

ประวัติการศึกษา: 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)  

University of Bombay ประเทศอินเดีย 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)  

Indian Institute of Technology ประเทศอินเดีย 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์)  

University of Dundee สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) INSEAD University 

ประเทศฝรั่งเศส 

การอบรม: 
- หลักสตูร Listed Company Director Program 

Singapore Institute of Directors (SID) 
- หลักสตูร Masterclass for Directors 

Institute of Directors (ประเทศอินเดีย) 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีที่ผ่านมา: 
2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท InSolare Energy Pvt Ltd. 
2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท Ishan Infotech จ ากัด
ประเทศอินเดีย 

2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
2558-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท Tethys Ventures 
(Singapore) Pte. Ltd. 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:   
คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 4 ใน 4 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 4 ใน 4 ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : เข้าประชุม 2 ใน 2 ครั้ง 
เข้าประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 
- ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน): 
2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท InSolare Energy Pvt Ltd. 
2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท Ishan Infotech จ ากัด ประเทศอินเดยี 
2558-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท Tethys Ventures (Singapore) Pte. Ltd. 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: 
- ไม่ม ี

ความสมัพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:   
- ไมเ่ป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจ้าง

หรือที่ปรึกษาที่ได้รบัเงินเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกจิที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลใหไ้มส่ามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้คัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
นายอาร์วินด์ แมทธิว 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ 62 ปี 
 
วันที่ได้รับการแต่งต้ัง:    - 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง (คร้ัง/ปี):  - 
การถือครองหุ้น AH:   ไม่ม ี
 

ประวัติการศึกษา: 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)  

Birla Institute of Technology and Science  
ประเทศอินเดีย 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)  
University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) ดา้นการปฏิบตัิการ 
และการเงิน 
University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา 

การอบรม: 
- ไม่ม ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีที่ผ่านมา: 
2559-2564 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝา่ยปฏบิัติการ

ระหว่างประเทศ 
บริษัท Mahindra & Mahindra (M&M) 
ประเทศอินเดีย 

2558-2559 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
บริษัท Mahindra Electric Mobility จ ากัด 
ประเทศอินเดีย 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:   
- ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 
- ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน): 
- ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: 
- ไม่ม ี

ความสมัพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:   
- ไมเ่ป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจ้าง

หรือที่ปรึกษาที่ได้รบัเงินเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกจิที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลใหไ้มส่ามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี 
 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
สมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2565 

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจ ารอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 

 1)     นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 
 2)     นายกฤษดา เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 
 3)     นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 

โดยผู้สอบบัญชีทั้งสีค่นไม่มีคุณสมบัติที่ขัดกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  ทั้งนี้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์และ
ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความเป็น
อิสระเพียงพอที่จะตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   

อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยของบริษัทฯ บางบริษัทไม่ได้ใช้บริการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เนื่องด้วยธุรกิจของ
บริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในส่วนของค่าตรวจสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท)  
 

ข้อมูลเปรียบเทียบจากการจา่ยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ค่าสอบบัญชขีองบริษัทฯ* ไม่เกิน 2.45 

ล้านบาท 
ไม่เกิน 3.20 
ล้านบาท 

ไม่เกิน 3.40 
ล้านบาท 

ไม่เกิน 3.40 
ล้านบาท 

ไม่เกิน 3.50 
ล้านบาท 

ค่าสอบทานการปฏิบัติตาม
เง่ือนไข BOI (ต่อบัตร) 

130,000 บาท 
ต่อบัตร 

110,000 บาท 
ต่อบัตร 

110,000 บาท 
ต่อบัตร 

110,000 บาท 
ต่อบัตร 

110,000 บาท 
ต่อบัตร 

หมายเหตุ ค่าตรวจสอบบัญชี ได้รวมค่าสอบทานข้อมูลอื่น เช่น แบบฟอร๋ม 56-1 One Report ตามข้อก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี 720 ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา 
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 บุคคลธรรมดา 
 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ

หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
 2.2 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 

นิติบุคคล 
 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
 1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้น 

 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
 2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น 

 2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 2.4 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
 
2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย และได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ 
ข. และ แบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2550 ดังนี ้
▪ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป 
▪ แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
▪ แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี ้
 1.1 ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบหนึ่งเท่านั้น 
 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค) 
 2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคน

หนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทฯระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

 3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันท่ีที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ท้ังนี้ บริษัทฯได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้
ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ 
เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค 

 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มการประชุม 1.30 ช่ัวโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ห้องสุรศักด์ิบอลรูม 2 และ 3 ชั้น 11 ตั้งอยู่
เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยวิธีกรอกคะแนนลงในบัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซึ่งผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

 2. ในกรณีมอบฉันทะ 
  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน การลงคะแนนเสียงของผู้รับ

มอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 
 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานฯ ท่ีประชุมจะแจ้งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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 1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่
ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

 2. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมี
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้) และลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง 
 ของบัตรยืนยันการลงคะแนน 

  
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

▪ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม 
▪ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือ

ข้อบังคับนั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และ

ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระ จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ท าเครื่องหมายไว้ และ
จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อน เสร็จสิ้นการประชุม 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลอืกตั้งในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจาก
ต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม 
(1/3) แต่ไม่เกินหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการที่จะออกท้ังหมด 
 กรรมการซึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับ
สลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 17. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19 และ 
(จ) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกนั้นไปถึง
บริษัท 
 กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของคนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีจ านวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 20. ในกรณีที่ต าแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทนเท่านั้น 
 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน่้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่ 
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ข้อ 21. กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา 

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน
กรรมการจะมีหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยกิจงานซึ่งประธานกรรมการมอบหมายให้ 

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ
องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็น
ประธานท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธี
อื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ข้อ 26. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 
 กรรมการ 2 คนลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัทมีผลผูกพันบริษัท  ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายช่ือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้ 

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใด
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น 

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัทท าขึ้น หรือในกรณีที่จ านวน
หุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทในเครือเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง 
 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกัน
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
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ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้น
คนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้ง
นั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ออนุมัติ 
หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม  ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน 
 ทั้งนี้ สถานท่ีที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือท่ีอื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมแีต่ไมอ่ยู่ในท่ีประชุมหรือไมส่ามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ 
ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็น

หนึ่งเสียง  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
(ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 
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(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท และ 
(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ข้อ 36. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป ี

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนเอกสารการสอบบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้อง
จัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

ขอ้ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบงบดุลและงบก าไร
ขาดทุนให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 
 (1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ 
 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากปันผลจากเงินก าไร  ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงิน
ปันผลใด  
 ให้จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น 
และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผลจะต้องกระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ 

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นส ารองตามวรรค 1 และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามล าดับไป
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ก็ตาม ณ บริษัท 

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้และรายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัท  ในกรณีนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งสามารถให้บุคคลเหล่านั้นช้ีแจงข้อเท็จจริงให้กระจ่าง หรือส่งมอบเอกสาร 
หรือหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหา
เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อม 
บัตรประจ าตัวผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ 

 

แสดงบัตรประจ าตัว 
 

ผู้ถือหุ้นรับบัตร 

เข้าห้องประชุม 
 

ประธานฯเปิดประชุม 
(เวลา 10.00 น.) 

 

ประธานชี้แจงขัน้ตอนการประชมุ การ
ลงคะแนน การนบัคะแนน และเสนอวาระการ

ประชุม ตามล าดับวาระ 
 

ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
ตามที่ประธานเสนอในทีป่ระชุม 

 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ นับ
คะแนนของแต่ละวาระ และสรปุผลลงคะแนน 

 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชุม 
ตามล าดับวาระที่เสนอในที่ประชุม 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

นายเคนเนต อึ้ง      อายุ 52 ปี 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง: 1 ธันวาคม 2551 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง(วาระ/ปี): 13 ปี 

ที่อยู่: บริษัทเอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
อาคารบางกอกซิตี้ ช้ันท่ี 18 เลขท่ี 179 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120 

 
ประวัติการศึกษา: 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เกียรตินยิม)  

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
King’s College London University สหราชอาณาจักร 

- Qualified Chartered Accountant Institute of 
England & Wales สหราชอาณาจักร 

การอบรม: 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีที่ผ่านมา: 
2558-ปัจจุบัน กรรมาธิการ 

PT Catur Sentosa Adiprana  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จ ากดั 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2561-2563 ประธานกรรมการ 
 บริษัท Holmusk ประเทศสิงคโปร์ 
2559-2562 กรรมการอิสระ 
 บริษัท Pushfor 

การถือหุ้นในบริษัทฯ: 
- ไม่ม ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: 

- เข้าประชุม 3 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการบริษัทฯ 
- เข้าประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการตรวจสอบ 
- เข้าประชุม 2 จาก 2 ครั้งของการประชุมกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
- เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 
- ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน): 
2558-ปัจจุบัน กรรมาธกิาร  
 PT Catur Sentosa Adiprana  

ประเทศอินโดนีเซีย 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จ ากดั 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: 
- ไม่ม ี

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา: 
- ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจ า. 
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
- ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลให้ไม่

สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระเปน็กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้: 
มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

นายวิเชียร เมฆตระการ อายุ 68 ปี 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง: 27 เมษายน 2558 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง(วาระ/ปี): 7 ปี 
 
ที่อยู่:  
542/3 ซอยรามค าแหง39(เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

ประวัติการศึกษา: 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยม) 
California State Polytechnic University, Pomona, 
สหรัฐอเมริกา 

การอบรม: 

- หลักสตูร IT Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG 13/2020) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Advance Audit Committee Program (ACCP 
36/2020) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Ethical Leadership Program (ELP 12/2018) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Role of Chairman (RCP40/2017) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Board that Makes the Difference 
(BMD3/2016) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Director Certification Program 
(DCP107/2008) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Capital Market Academy Leadership 
Program (CMA8)  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

- หลักสตูรประกาศนียบตัรช้ันสูงการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 17 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสตูร Advance Executive Program 
Kellogg School of Management, Northwestern 
University สหรัฐอเมริกา 

- หลักสตูร Mini MBA ส าหรับผู้บรหิารกลุม่ชินวัตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- หลักสตูร Advanced Technical in Microwave 
California State University- Northridge สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีที่ผ่านมา:  
2562-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
2559-ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 

2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากัด (มหาชน) 

2557-ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 

2557-2562 กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
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2559-2561 ประธานกรรมการ 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 

2557-2561 กรรมการ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

2557-2559 กรรมการบริหาร 
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 

2557-2559 ที่ปรึกษา 
บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) 

2557-2559 กรรมการ 
ส านักบริหารหลักสตูรวิศวกรรมนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การถือหุ้นในบริษัทฯ: 

- ร้อยละ 0.01 (ตนเอง ร้อยละ 0.01, คู่สมรส ไมม่ี) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: 
- เข้าประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการบริษัทฯ 
- เข้าประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการ

ตรวจสอบ 
- เข้าประชุม 2 จาก 2 ครั้งของการประชุมกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
- เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: 
2559-ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน): 
2562-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากัด (มหาชน) 

2557-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: 
- ไม่มี 

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา: 
- ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจ า 
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
- ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลให้ไม่

สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระเปน็กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้: 
- มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 
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แบบแจ้งเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัทฯ 

บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตัวและกำร
รักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอ ำนำจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้ก ำหนดนโยบำย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้ท่ำนได้ม่ันใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนที่บริษัทฯ ได้รับไว้จะถูกน ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ภำยใต้แบบแจ้งฉบับนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย 

 บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่ำนทรำบรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปีในครั้งนี้ของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “กำรประมวลผล”) ซ่ึงอำจเกิดขึ้น 
ตลอดจนแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และช่องทำงกำรติดต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ และฐำนทำงกฎหมำยในกำรด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อำจท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำยเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้  

1.1 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Legal Obligation)  

(ก) เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรมอบอ ำนำจ หรือมอบฉันทะ และอื่น ๆ ส ำหรับหรับผู้ถือ
หุ้น เช่น กำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น กำรยืนยันตัวตน (ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นเอง ผู้รับมอบอ ำนำจ หรือผู้รับ
มอบฉันทะ) กำรจัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตำม
กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(ข) เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ค ำสั่งของหน่วยงำน องค์กรอิสระ หรือเจ้ำพนักงำนที่มีหน้ำที่และอ ำนำจ
ตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบัติตำมหมำยเรียก ค ำสั่งของศำล เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ อัยกำร หน่วยงำน
รำชกำร และกำรรำยงำนหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กรอิสระ 

1.2 ควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย (Legitimate Interests) 

(ก) เพื่อกำรจัดประชุม กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และกำรบริหำรจัดกำรในกำรจัดประชุมดังกล่ำว เช่น 
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม กำรนับองค์ประชุม กำรบันทึกคะแนนเสียงกำรลงมติ และอื่น ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน 

(ข) เพื่อกำรบันทึกภำพ เสียง และภำพเคลื่อนไหวระหว่ำงกำรประชุม เพื่อจัดท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์บนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ของบริษัทฯ และเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ผู้เข้ำร่วมประชุม  

(ค) เพื่อกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร และรำยละเอียดของกำรจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่บริษัทฯ จะจัดให้แก่
ผู้ถือหุ้นตำมที่บริษัทฯ เห็นสมควร  
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(ง) เพื่อเป็นฐำนข้อมูล และเพื่อด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มที่เสนอขำยหุ้นต่อประชำชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก เป็นต้น 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อำจท ำกำรประมวลผล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว”  หมำยถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีควำมละเอียดอ่อนและอำจ
สุ่มเสี่ยงในกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติ
อำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกัน 

 เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้ำงต้น บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ซ่ึงรวมถึง ชื่อ นำมสกุล อำยุ วันเดือนปีเกิด เลขประจ ำตัวประชำชน เลขหนังสือเดินทำง เลข
ประจ ำตัวผู้เสียภำษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขบัญชีเงินฝำก (ที่ใช้ในกำรรับเงินปันผล) ข้อมูลกำรติดต่อต่ำง ๆ เช่น ที่อยู่อำศัย 
สถำนที่ท ำงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร อีเมล หมำยเลขไอพีของคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลกำรบันทึกเสียง 
ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน 

บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภำพของท่ำน ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรคัดกรองโรค ตำมค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) ที่ก ำหนดโดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสำธำรณสุข โดยกรณีดังกล่ำว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรบนฐำนควำมยินยอมโดยชัดแจ้งหรือเม่ือกฎหมำยอนุญำตให้ท ำได้ 

กรณีที่ท่ำนมอบอ ำนำจ หรือมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแทน บริษัทฯ จะบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้รับมอบอ ำนำจ หรือผู้รับมอบฉันทะ ตำมเอกสำรฉบับนี้ ท่ำนมีหน้ำที่ท ำให้ม่ันใจว่ำท่ำนมีอ ำนำจอนุญำตให้บริษัทฯ ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว รวมถึงขอควำมยินยอม (หำกจ ำเป็นตำมกฎหมำย) และแจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบรำยละเอียดตำมแบบ
แจ้งฉบับนี้ด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่ำวมำข้ำงต้น เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยในฐำนะ
บริษัทจดทะเบียน หรือในฐำนะอื่น รวมถึงด ำเนินกำรปฏิบัติตำมสัญญำ และปฏิบัติตำมกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแจ้งฉบับนี้ กำรปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดกำรให้เป็นไปตำม
สิทธิของท่ำนในฐำนะผู้ถือหุ้น และท ำให้ท่ำนอำจเสียสิทธิประโยชน์บำงประกำรที่ท่ำนควรได้รับในฐำนะผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) 

 หมำยเหตุ: เอกสำรยืนยันตัวบุคคลที่ท่ำนส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเอกสำรรำชกำรอื่น ๆ 
อำจปรำกฎข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ไม่จ ำเป็นต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอให้
ท่ำนปกปิดข้อมูลดังกล่ำวก่อนน ำส่งเอกสำรให้แก่บริษัทฯ กรณีท่ำนไม่ได้ด ำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปกปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสำรที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่ำน  
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3. แหล่งที่มำของข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง และ/หรือ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
จำกนำยทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัทฯศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เฉพำะในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นด้วยวิธีกำรตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ อำจมีกำรบันทึกภำพ เสียง และภำพเคลื่อนไหว ในบริเวณที่จัดงำนประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงอำจมีท่ำน
ปรำกฏอยู่ในภำพ และ/หรือภำพเคลื่อนไหวดังกล่ำว รวมถึงอำจมีเสียงของท่ำนถูกบันทึกจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวของบริษัทฯ 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ในข้ำงต้น บริษัทฯ อำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บุคคลภำยนอก ได้แก่ 
หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกับดูแล หรือ
หน่วยงำนอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงเจ้ำพนักงำนซ่ึงใช้อ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น ผู้พิพำกษำ ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กรมสรรพำกร รวมถึงตัวแทน ผู้รับจ้ำง/ผู้รับจ้ำงช่วง และ/หรือผู้ให้บริกำร
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนใด ๆ เช่น ผู้ให้บริกำรจัดกิจกรรมและกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนำยควำม ที่
ปรึกษำกฎหมำย สถำบันกำรเงินที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ธนำคำรที่มีหน้ำที่จ่ำยเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น นำยทะเบียนผู้ถือ
หุ้น เป็นต้น 

5. ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (รวมถึงผู้รับมอบอ ำนำจ หรือผู้รับมอบฉันทะ) เป็นระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็น
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ก ำหนดระยะเวลำเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลำที่บริษัทฯ ยังมีสิทธิและหน้ำที่ต่ำง ๆ กับท่ำน และอำจเก็บต่อไปตำมระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
ตำมอำยุควำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำร
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพื่อเหตุอื่นตำมนโยบำยและข้อก ำหนดภำยในองค์กรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีกำร
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสมเพื่อลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล หรือท ำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุถึงตัวตนของท่ำนได้เมื่อ
หมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

6. สิทธิของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้โดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถขอใช้สิทธิต่ำง ๆ ของท่ำนได้ตำมช่องทำงที่บริษัทฯ ก ำหนดในข้อ 7 โดยท่ำนมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(1)  สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมไว้ส ำหรับกำร
ประมวลผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ กำรเพิกถอนควำมยินยอมดังกล่ำวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับเรื่องอื่น ๆ ท่ีท่ำนได้ให้ควำมยินยอมไว้แล้ว 

(2)  สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอท ำส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรขอให้เปิดเผยกำรได้มำซ่ึงข้อมูล
ส่วนบุคคล 

(3)  สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
(4)  สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล 
(5)  สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
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(6)  สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล 
(7)  สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(8) สิทธิในกำรร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่ำนทรำบและเข้ำใจว่ำ กำรใช้สิทธิของท่ำนในข้ำงต้น อำจถูกจ ำกัดภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
และบำงกรณีอำจมีเหตุจ ำเป็นที่บริษัทฯ อำจปฏิเสธหรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำขอใช้สิทธิในข้ำงต้นของท่ำนได้ เช่น มีควำมจ ำเป็นต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล เพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรใช้สิทธิดังกล่ำวอำจละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอื่น เป็นต้น 
หำกบริษัทฯ ปฏิเสธค ำขอข้ำงต้น บริษัทฯ จะแจ้งถึงเหตุผลของกำรปฏิเสธให้ท่ำนทรำบ 

7.  ช่องทำงกำรติดต่อบริษัทฯ 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือต้องกำรใช้
สิทธิที่ท่ำนมีตำมที่ได้แจ้งให้ทรำบในข้อ 6 โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ตำมช่องทำงดังต่อไปนี้ 

บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ ำกัด (มหำชน)  
ที่อยู่:  99 หมู่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ต ำบลบ้ำนเลน อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160 
อีเมล:  data_info@aapico.com  
โทรศัพท์:  (66 35) 350-880 

8. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับน้ี  

บริษัทฯ อำจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครัง้ครำว และเม่ือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่ำนั้น 
บริษัทฯ จะประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี และ/หรือช่องทำงแจ้งข่ำวของ
ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงอีเมล ทั้งนี้ หำกจ ำเป็นต้องขอควำมยินยอมจำกท่ำนเรำจะด ำเนินกำรขอควำม
ยินยอมจำกท่ำนเพิ่มเติมด้วย 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน)   
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

 
ท่ี AH 04032022 

วันที่ 18 มีนาคม 2565 
 
เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่ 2019 (โควิด-19)  

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ได้ประกาศให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ท่ี
จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. (ลงทะเบียนเริ่มเวลา 08.30 น.) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
ชั้น 11 ห้องสุรศักดิ์บอลรูม 2 และ 3 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ท่ีได้มีความรุนแรงมากขึ้น  บริษัทฯ มี
ความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของไวรัสได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 มิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อ 
มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น พนักงานและการด าเนินงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ดังนี้  

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีด้วยตนเอง 
1.1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น ผู้ที่มีการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสขุ 

รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม หรือมีไข้ และ/หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือ
อาการอื่น ๆ ท่ีสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ปฏิบัติตามการป้องกันของกรมควบคุมโรค โดยไม่เข้าร่วมประชุม 
และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ซ่ึงระบุไว้ในข้อ 1.3 

1.2. เพื ่อเป็นการป้องกันความเสี ่ยงในการติดเชื ้อโควิด-19 เนื ่องจากเป็นการรวมของคนหมู ่มาก ทางบริษัทฯ  
ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง ให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน 

1.3. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ภายในวันที่  
18 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 
1) อีเมล: ir@aapico.com 
2) โทรสาร: 02-613-1508 
3) ไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 

   บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
   ห้อง 100/11 ชั้น 9 (Low Zone) ตึกสาธรนคร ทาวเวอร์  
   เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500 
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 โดยบริษัทฯ จะรวบรวมความคิดเห็นและค าถาม เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบค าถามในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 

2. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีด้วยตนเอง 
 บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รบัมอบฉนัทะปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

- ทางบริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณสถานที่การจัดประชุมโดยการต่อแถว 
ณ จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ท่านจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้อนกันโรค
โควิด-19 อย่างน้อยจ านวน 2 เข็ม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเข้าประชุม (โปรดแสดงเอกสารการรับ
วัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม) นอกจากนี้บริษัทฯ จะบริหารจัดการด าเนินการประชุมให้กระชับสั้น ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อลดช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมากอยู่รวมกันในที่เดียวกันตามข้อก าหนดของ
ราชการ โดยบริษัทฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8:30น. กระบวนการ
ดังกล่าวอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความ
ไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

- ทางบริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่ไม่ผ่านการคัดกรอง
เช่นมีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา) หรือไอ หรือมีน ้ามูก หรือเจ็บคอ หรือจาม หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ หรือหายใจล าบาก ณ จุดคัดกรอง หรือระหว่างการประชุม ให้งดเข้าร่วมการประชุมโดยสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

- เว้นระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน 
- กรอกแบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโควิด-19 ที่บริเวณจุดลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ

หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม รวมถึงท าความสะอาดมือด้วยเจล 

แอลกอฮอล์ซ่ึงจัดเตรียมไว้ ณ จุดต่าง ๆ  
- บริษัทฯ จะจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุม ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม โดยจะเว้นระยะห่างที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร  

จึงท าให้จ านวนที่น่ังในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัดไม่เกิน 50 ที่น่ังเท่านั้น โดยยึดแบบมาก่อนได้ก่อน พร้อมระบุ
เลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนหน้างานเรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือทุกท่านนั่งตามหมายเลขที่
ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านจะไม่
สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ ซึ่งในกรณีน้ีบริษัทฯต้องขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม 

- บริษัทฯ งดจัดของว่างและเครื่องดื่ม รวมถึงของที่ระลึก และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณ
สถานทีจ่ัดการประชุมเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม 

- บริษัทฯ งดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
และเอกสารอื่น ๆ ในรูปแบบเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยท่านสามารถขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยแจ้งความประสงค์มายังอีเมลล์ ir@aapico.com 

http://www.aapico.com/
http://www.aapico.com/
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- บริษัทฯ งดจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้
เขียนใบสอบถามที่จัดไว้ ณ จุดลงทะเบียน เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายในงาน 

3. การเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
 บริษัทฯ ได้จัดการถ่ายทอดสดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
อย่างไรก็ดีผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนนเสียงผ่านการรับชมถ่ายทอดสดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีได้ ทั้งนี้
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2565 ภายในวันที่  
18 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 โดยส าหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดงาน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีดังนี้ 
3.1. ส่งอีเมลล์มาที่ ir@aapico.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยผู้ถือหุ้นแจ้งข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 

➢ ชื่อ - นามสกุล 
➢ เบอร์โทรศัพท์ 
➢ จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

3.2. ทั้งนี้ หากมีการแจ้งความประสงค์หลังวันที่ 18 เมษายน 2565 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการ
ลงทะเบียนเพิ่มเติม  

3.3. ทางบริษัทฯ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้น หากท่านมีการถือหุ้นของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะส่ง
อีเมลยืนยันการเข้าร่วมรับการถ่ายทอดสด พร้อมคู่มือการเข้าระบบภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติข้างต้น หรือด าเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ 
เห็นว่ามีความจ าเป็นหรือเหมาะสม หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.aapico.com หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย www.set.or.th ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ 
โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด 

 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        _________________________ 
  (นาย เย็บ ซู ชวน) 
  ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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