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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

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

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (“ที่ประชุม”) 
เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ชั้น 11 ห้องสุรศักดิ์บอลรูม 2 
และ 3 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

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 และประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

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

ค่าตอบแทน 
3. นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี ่ยง และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  

 จากนั้น นางสาวพชร์อารีฯ ได้แนะน าประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แก่ นางสาวเย็บ ซิน หรู ที่เข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้ดว้ย รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference 
และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนส าหรับแต่ละวาระการประชุม ได้แก่ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต นายวิจิตร บัวศรี และ
นางสาวญาตาวี พันธ์พงศ์ และเชิญ นายเย็บ ซู ชวน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
 นายเย็บ ซู ชวน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้  และได้มอบหมายให้นายวิเชียร เมฆตระการเป็น
ผู้ด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเพื่อความสะดวกและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการประชุมโดยนายวิเชียรได้แจ้งจ านวนผู้ถือ
หุ ้นที ่เข้าร่วมประชุมทั ้งหมด 216 คน มาประชุมด้วยตนเอง 22 คนและมอบฉันทะ 194 คน รวมเป็นจ านวนหุ ้นทั ้งหมด 
194,485,911 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 354,842,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.809 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซ่ึงถือว่าครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
 คุณวิเชียรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชุม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนน 
และการประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ 

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

ทะเบียนเลขท่ี / Registration No.  0107545000179     

http://www.aapico.com/
http://www.aapico.com/
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เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ก ารพิจารณาจะ
เรียงล าดับตามวาระ (โดยไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง  การลงคะแนนเสียงจะกระท าโดยใช้บัตรลงคะแนน หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน  ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง ให้ท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงของวาระ
นั้นๆ และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อท าการตรวจนับเพื่อน าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตร
ลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มีการขีดกา ขีดฆ่า หรือลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่องและ
ไม่มีการลงลายมือชื่อก ากับจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนในวาระนั้น  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ ทางบริษัทฯ ได้
น าคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว  เม่ือประกาศคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุด จากนั้น คุณวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาวาระการประชุมตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดท าและมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงได้จัด
ขึ้นเม่ือวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และประกอบด้วยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 รายงานการประชุมไดเ้ปิดเผยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและยืนยันความถูกต้อง  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งถึงการขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังรายละเอียดตามเอกสารแนบล าดับที่ 1 บริษัทฯ จึงเห็นสมควรน าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติ 

นายวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือค าถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงคจ์ะงดออกเสียง
หรือไม่เห็นด้วย ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจ านวน 218 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 202,960,253 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามที่
คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

อนุมัต ิ 202,957,406 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 217 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่อนุมัต ิ 2,847 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 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ 

 ส าหรับวาระนี้ นายวิเชียรได้มอบหมายให้นางสาวพชร์อารีชี้แจงสรุปผลการด าเนินงานในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยในปี 2564 อ้างอิงข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ในปีที่ผ่านมามีจ านวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.1 จากจ านวน 1.43 ล้านคัน เป็น 1.69 ล้าน
คัน ในส่วนของ ยอดส่งออกรถยนต์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 อยู่ที่จ านวน 0.96 ล้านคันเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้น
ตัวในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของยอดจ าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศปรับตัวลดลงร้อยละ 6.8 อยู่ที่จ านวน 0.74 ล้าน
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คัน สาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีมาตรการล๊อคดาวน์บางส่วนภายในประเทศไทย
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนไมโครชิพที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส าหรับการผลิตรถยนต์
ในประเทศไทย 2565 อ้างอิงข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าจะมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่จ านวน 
1.8 ล้านคัน แบ่งเป็นจ านวน 1 ล้านคันเพื่อการส่งออก และอีกประมาณ 8 แสนคันเพื่อการจัดจ าหน่ายในประเทศ 

 ส าหรับรายได้รวมในปี 2564 เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.8 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยการ
เพิ่มขึ้นของรายได้มีปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในส่วนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รวมถึงประเทศไทย ส าหรับธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการมีการเติบโตที่ลดลง โดยสาเหตุหลักมาจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในภาพรวมนั้น การเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทฯ ยังคงสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมในแง่ของปริมาณการผลิตที่เติบโตที่ร้อยละ 18 ในปี 2564 

 ส าหรับสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจ รายได้จากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ของรายได้ 
รายได้จากธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของรายได้ และ รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อและ IOT ปัจจุบันยังมีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างน้อย เป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้  

ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าและบริการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 17.3 มาจากรายได้ในส่วนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ซ่ึงมีการเติบโตถึงร้อยละ 23.8 และธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ ซ่ึงมีการเติบโตเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.7  

 ส าหรับสัดส่วนรายได้ตามประเทศที่ตั ้งของกิจการ (geographic) รายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยที่ร้อยละ 63 
โปรตุเกสร้อยที่ละ 18 มาเลเซียร้อยที่ละ 14 และจีนที่ร้อยละ 5 โดยรายได้จากประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 29 
ประเทศโปรตุเกสที่ร้อยละ 16.5 ประเทศมาเลเซียที่ร้อยละ 1.4 และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้อยละ 55.4 

 ส าหรับ EBITDA Margin ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 8.5 เป็นร้อยละ 12 ในปี 2564 ก าไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่
จ านวน 1,024 ล้านบาท เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิจ านวน 148 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 593 เทียบกับปี 2563 
โดยอัตราก าไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น จากก าไรร้อยละ 0.8 เป็น ก าไรร้อยละ 4.9 ในปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวอย่าง
แข็งแกร่งในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก าไรในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจากจ านวน 101 ล้าน
บาทในปี 2563 เป็นจ านวน 281 ล้านบาทในปี 2564 รวมถึงผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 222 ล้านบาท เม่ือเทียบกับผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 13 ล้านบาทในปีก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ มีการ
ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงก่อนหน้าซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนถึง 
631 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถกลับมามีผลก าไรได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และในปี 
2564 บริษัทฯ สามารถสร้างก าไรได้กว่าหนึ่งพันล้านบาท 

 ในส่วนของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จ านวน 376 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.7 ในปี 2564 โดยส่วนใหญ่มา
จากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยการเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวได้ถูกลดทอน
ลงบางส่วนจากการลดลงของลูกหนี้การค้าจากการขายลดลูกหนี้ และการลดลงของเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่มา
จากการช าระคืนเงินกู้จาก SAGUSA หนี้สินรวมลดลงจ านวน 697 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการจ่ายช าระคืนหนี้สินที่มี
ดอกเบี้ย ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นและยาว ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,074 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรระหว่างงวด 
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 บริษัทฯ ได้รับค าสั่งซ้ือจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าหลักของบริษัทฯ ที่สั่งซื้อชิ้นส่วนรถกระบะ ซ่ึงอายุเฉลี่ย
ต่อรถกระบะหนึ่งรุ่นอยู่ที ่ประมาณ 10-12 ปี โดยปกติชิ้นส่วนที่ผลิตในรถยนต์หนึ่งรุ ่นจะมีผู ้ผลิตเพียงรายเดียว จึงเป็นการ
รับประกันว่าบริษัทฯ จะได้รับค าสั่งซ้ือจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องส าหรับรถยนต์รุ่นนั้นๆ 

 การด าเนินงานของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ระดับสากล โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ มีการด าเนินงานอยู่ในหลายประเทศทั่ว
โลก ซึ่งรวมถึงฐานการผลิตในประเทศไทย จีน โปรตุเกส อินเดีย ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการในประเทศมาเลเซีย และมี
ส านักงานท่ีประเทศสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

 รางวัลส าคัญที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้า คู ่ค้า และจากภาครัฐในปี 2564 ได้แก่ รางวัลแห่งความยั่งยืน Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้รับการประเมินระดับ 5 ดาว หรือ 
“ยอดเยี่ยม” ในด้านการก ากับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันประเทศไทย รางวัล Top Supplier Award ประจ าปี 2564 
จากบริษัท Auto Alliance (Thailand) จ ากัด รวมถึง บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใน
ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล CEO Award – Elite Dealer and Top Sales Dealer อันดับ 4 จากบริษัทฮอนด้า ประเทศ
มาเลเซีย  

 นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(สิ่งแวดล้อม) จะเห็นได้ว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต การใช้
พลังงาน รวมถึงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นที่ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2563 ส าหรับการยกระดับคุณภาพชีวิต ในปี 2564 ทางบริษัทฯได้
ให้การสนับสนุน สถานพยาบาล ชุมชน รวมถึงพนักงานในองค์กรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ ้น 8 ล้านบาท อีกทั้งทางบริษัทได้ให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2564 อัตราความถี่ ของการได้รับบาดเจ็บจากการ
ท างานของพนักงานได้ปรับตัวลดลง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยในปี 
2564 ที่ผ่านมา พนักงานในกลุ่มอาปิโก ได้มีการอบรมท้ังสิ้น 10,632 ชั่วโมง ส าหรับการส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืน ทางบริษัทได้รับ
การประเมิน CG score ที่ระดับยอดเยี่ยม หรือ 5 ดาว และผลการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลส ารวจความพึง
พอใจของลูกค้าอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 90 และ 91.25 ตามล าดับ รวมถึงมีสัดส่วนคู่ค้าเกรด A สูงถึงร้อยละ 80 

 โดยเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทางบริษัทมีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ที่ได้ส่ง 
QR Code ไปพร้อมกับจดหมายแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 รวมถึง Website ตลาดหลักทรัพย์ และ website ของ
ทางบริษัท ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แสดงจุดยืนในการต่อต้านคอร์รัปชันกับ CAC เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดย
ทางบริษัทฯ จะด าเนินการจัดท าแบบประเมินและปรับปรุงระบบเพื่อย่ืนขอรับรองกับ CAC ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 18 เดือน 

 แนวโน้มส าหรับปี 2565 – 2566 บริษัทฯ คาดการณ์รายได้ในปี 2565 จะเติบโตดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับ 
ปี 2564 จากลูกค้าหลักที่มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมถึงการรับรู้รายได้จากงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ใน
เดือน มีนาคม ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ส าหรับงานใหม่นี้ จ านวนประมาณ 700 ล้านบาทในปี 2565 และจะรับรู้รายได้ มูลค่ากว่า 
1,000 ล้านบาท ในปีถัดไป อีกทั้งธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ Mazda และ MG จะมีการรับรู้รายได้เต็มปีในปีนี้ 
โดยอัตราก าไรขั้นต้นยังคงอยู่ในเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 10-12 จากมาตรการปรับปรุงต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า
อัตราก าไรสุทธิซ่ึงไม่รวมก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายการพิเศษอื่นๆ จะดีกว่าปี 2564 ที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ  

 จากนั้น นายวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือค าถามต่อที่ประชุม  

 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา มีค าถามถึง (1) ผลกระทบของสงครามรัสเซีย – ยูเครนต่อผลการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ และ (2) ผลกระทบจากสถานการณ์การขาดแคลนไมโครชิพ 
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 นายเย็บ ซู ชวน ในฐานะประธานที่ประชุม ได้อธิบายว่า บริษัทฯ ยังประเมินผลกระทบต่อบริษัทฯ ที่แน่ชัดไม่ได ้อย่างไร
ก็ตาม สิ่งที่บริษัทฯ ทราบคือสงครามดังกล่าวท าให้การผลิตรถยนต์ในประเทศรัสเซียและยูเครนต้องหยุดชะงักลงไปเกือบทั้งหมด 
และคาดว่าการผลิตรถยนต์ในส่วนดังกล่าวจะถูกย้ายเข้าไปในสหภาพยุโรปแทน ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ของประเทศในยุโรปหลายประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม มาตรการล๊อคดาวน์ในประเทศจีน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเซี่ยงไฮ้) เนื่องมาจากการระบาดของโรคโค
วิด-19 อาจจะส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญมากกว่า เนื่องจากมีการพึ่งพาชิ้นส่วนยานยนต์
จากประเทศจีนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงผลกระทบจะมีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณชิ้นส่วนที่น าเข้าจากจีนเป็นส าคัญ ซ่ึงบริษัทฯ 
ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในส่วนดังกล่าว 

 ส าหรับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนไมโครชิพ นายเย็บ ซู ชวน อธิบายว่า สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการปิดโรงงานต่างๆ ในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเทศ
มาเลเซียและไต้หวันซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตไมโครชิพรายใหญ่ของโลก ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ 
ยานยนต์ในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันอยู่
ภายใต้การจัดการควบคุมที่ดีขึ้น ท าให้โรงงานของผู้ผลิตไมโครชิพส่วนมากสามารถกลับมาด าเนินกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ทั้งยังมีการเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อเร่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนไมโครชพิที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน สถานการณ์ดังกล่าวจึงก าลงั
ไปสู่จุดที่คลี่คลายลง และคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะถูกแก้ไขเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ 

 นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ มีค าถามถึงเหตุผลที่บริษัทฯ จะมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2565 - 2566 

 นายเย็บ ซู ชวน กล่าวว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลหลักดังต่อไปนี้ ใน
ส่วนแรกคือการเริ่มการผลิตรถกระบะรุ่นใหม่ของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ เนื่องด้วยปริมาณการผลิตรถยนต์รุ่นดังกล่าวมีปริมาณสูง 
และเพื่อส าหรับการขายทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ จึงส่งผลดีกับบริษัทฯ โดยตรงในฐานะผู้จัดหาชิ้นส่วนรถยนต์
หลักให้กับบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ โดยคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับค าสั่งซื้อในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างปีนี้จนถึงปี
หน้า อีกหนึ่งเหตุผล คือการที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกโดยบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนใหม่ส าหรับรถกระบะรุ่นใหม่
ในข้างต้น นอกจากนั้นแล้ว บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นก็มีการเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดซ่ึงมีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุผลในข้างต้น นายเย็บ ซู ชวน จึงม่ันใจว่าปีนี้และปีหน้าจะเป็นปีที่ดีส าหรับบริษัทฯ  

 ผู้ถือหุ้นไม่ระบุนาม เรียนสอบถามว่า บริษัทฯ มีการด าเนินการผลิตเต็มความสามารถในการผลิตของโรงงานแล้วหรือไม่ 

 นายเย็บ ซู ชวน ชี้แจงว่า โรงงานของบริษัทฯ มีการแบ่งกะในการผลิตออกเป็นสองกะ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่ได้
ด าเนินการผลิตเต็มความสามารถในการผลิตของโรงงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการค านวณปริมาณค าสั่งซ้ือในแต่ละเดือน 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชียรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมนี้เป็น
วาระเพื่อรับทราบและด าเนินการพิจารณาวาระล าดับต่อไป 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย  

http://www.aapico.com/
http://www.aapico.com/
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นางสาว สิริรัตน์ ศุภการ สอบถามถึงเหตุผลที่มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วม (SACL) ได้ถูกบันทึก
บัญชีโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินภายในที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมดังกล่าวโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือ 
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม 

นางสาวพชร์อารีฯ ชี้แจงว่า เหตุในข้างต้นเกิดขึ้นเนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวไม่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทร่วม ให้เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทร่วมนั้น จึงไม่สามารถส่งรายงานการตรวจโดยผู้สอบบัญชีเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ได้ และยังได้ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่สามารถบังคับให้ SACL 
ด าเนินการเพื่อจัดหารายงานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมาให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษทัฯ ได้ เนื่องจาก SACL ไม่ได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นทางอ้อมใน SACL ผ่าน SGAH เป็นจ านวนร้อยละ 77.04 ก็ตาม  

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่ง
บัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย  โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 220 
ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 202,961,683 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

อนุมัต ิ 200,574,225 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 211 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 98.82 
ไม่อนุมัต ิ 2,108,798 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 8 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 1.04 
งดออกเสียง 278,660 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.14 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 
วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

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

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสดปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุ นายน 2564 ใน
อัตรา 0.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 166,775,745.64 บาท  ส าหรับปี 2564 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิในส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,024 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.47 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 166,775,745.64 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ประจ าปี 2564 ในอัตรา 0.94 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นท่ีร้อยละ 32.6 ส าหรับ
ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 166,775,745.64  
บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 (Record Date) และ
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คุณวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยให้แจ้งต่อที่ประชุม   

http://www.aapico.com/
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ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 220 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 202,961,683 หุ้น 

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้  

อนุมัต ิ 202,958,836 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 219 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่อนุมัต ิ 2,847 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 5  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) นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายไค ทาราโพเรวาลา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3) นายจอห์น พาร์คเกอร์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม เพื่อเข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอวาระต่างๆ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่าน
มาแล้วนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสามารถ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 
2 ท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1) นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายไค ทาราโพเรวาลา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ทั้งนี้ นายจอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่ง ไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ อีก จึงยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้ คณะกรรมการสรรหา
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และพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ด าเนินกระบวนการสรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับต าแหน่งดังกล่าวแทน และได้ท าการ
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับต าแหน่งตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) นายอาร์วิน แมทธิว กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระจ านวนสองท่านให้กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายละเอียดในข้างต้น (รายละเอียดประวัติผู้ได้รบัการเสนอชื่อให้
เข้าเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ 4) 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงได้เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ไดอ้อกจากห้องประชุม และระบบ video conference เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการลงมติไดอ้ย่างเต็มที่ 

 นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย  
ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 222 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 203,061,684 หุ้น 

 หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมตอินุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่
คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

5.1 นายเคนเนต อึ้ง  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อนุมัต ิ 197,861,787 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 141 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 97.44 
ไม่อนุมัต ิ 5,199,897 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 81 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 2.56 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 

5.2 นายไค ทาราโพเรวาลา  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

อนุมัต ิ 203,043,137 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 220 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 
ไม่อนุมัต ิ 18,547 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 

5.3 นายอาร์วิน แมทธิว  กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเส่ียง   

อนุมัต ิ 203,043,137 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 220 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 
ไม่อนุมัต ิ 18,547 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 
เม่ือการพิจารณาวาระที่ 8 สิ้นสุด นายวิเชียรได้แจ้งต่อทีป่ระชุมเพือ่เชิญกรรมการ 3 ท่านกลับเข้าหอ้งประชุม เพื่อ

ด าเนินการประชุมและพิจารณาวาระตามล าดับต่อไป 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 โดยพิจารณา
จากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ส าหรับกรรมการอิสระ 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 2565 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 
หรือคิดเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ปี 2565 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 านวน
เงินรวม 3 ล้านบาท 

 คงเดิม 

 
นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย   
ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 222 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 203,061,684 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2565 ของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

อนุมัต ิ 203,058,837 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 221 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่อนุมัต ิ 2,847 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
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บัตรเสีย 0 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

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 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ
การตรวจสอบบัญชีในจ านวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังได้แสดงไว้ในเอกสาร
แนบล าดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว  

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย   
ส าหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 222 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 203,061,684 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

อนุมัต ิ 203,058,837 เสียง จากผู้ถือหุ้นจ านวน 221 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่อนุมัต ิ 2,847 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 8  พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายวิเชียรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อน ามาพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการ
ประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด 

จากนั้น นายวิเชียรเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม  

มีผู้ถือหุ้นขอเรียนถามค าถามเพิ่มเติม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (ไม่เรียงล าดับการถาม) 

1.) นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล  
2.) นายชยพล ประเสริฐกมลชัย 
3.) นายประวิทย์ แซ่เจีย 
4.) นางสาวสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ 

รายการค าถามของผู้ถือหุ้นในข้างต้น มีดังต่อไปนี้ 
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1.) จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร มีข้อมูลที่ระบุว่าบริษัทฯ ได้รับค าสั่งซื้อจากบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ อยาก
ทราบว่ามีปริมาณการสั่งซื้อเป็นจ านวนเท่าไหร่ เป็นการขายในประเทศและส่งออกอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ 

 นายเย็บ ซู ชวน: ปริมาณการผลิตของรถกระบะขนาด 1 ตันของฟอร์ดทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 400,000 คัน 
ร้อยละ 50 โดยประมาณจะถูกผลิตในประเทศไทย และที่เหลือจะถูกผลิตในประเทศอาร์เจนติน่า และ
แอฟริกาใต้ และร้อยละ 50 ของการผลิตในประเทศไทยจะถูกน าส่งขายในตลาดภายในประเทศ ส่วนอีก
ครึ่งหนึ่งจะเป็นการส่งออกไปต่างประเทศ  

2.) อยากทราบว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายรถไฟฟ้า (อีวี) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง 

 นายเย็บ ซู ชวน: รัฐบาลประเทศไทยได้มีการประกาศนโยบายในส่วนของรถยนต์ว่า ภายในปี 2573 รถใน
ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนเป็นอีวีเป็นจ านวนร้อยละ 30 ของรถทั้งหมดในประเทศ อย่างไรก็ตาม อีวีเหล่านั้น
ยังคงประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่คล้ายกับรถยนต์ในปัจจุบันอยู่ เว้นแต่เครื่องยนต์ที่จะ
หายไปจากการผลิตอีวี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์มากนัก อีกทั้ง ชิ้นส่วนที่
บริษัทฯ ด าเนินการผลิตได้ในปัจจุบันก็สามารถด าเนินการปรับแต่งเพื่อให้สามารถน าไปประกอบกับอีวีได้ และ
บริษัทฯ ก็ก าลังมองหาโอกาสในการที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส าหรับอีวีโดยเฉพาะอีกด้วย ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายอีวีจึงไม่น่าจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท 

3.) อยากทราบลักษณะของธุรกิจเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ IOT กลุ่มลูกค้า รายได้ และก าไร 

นายเย็บ ซู ชวน: ธุรกิจในด้านดังกล่าวของบริษัทฯ เริ่มจากการพัฒนาระบบแผนที่น าทาง ซ่ึงในปัจจุบันกลุ่ม
บริษัทขนส่งหลายบริษัทได้มีการน าระบบดังกล่าวของบริษัทฯ ไปใช้ แต่ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็ก
อยู่ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะพยายามขยายฐานลูกค้าให้เยอะขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ มที่ต้องพึ่งพาระบบแผนที่น าทาง 
โดยทางบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า เราเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวที่มีคุณภาพสูงที่สุดบริษัทหนึ่งใน
ประเทศเช่นกัน 

4.) เว็บไซต์บริษัทมีการแสดงข้อมูลลูกค้าเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นน าในประเทศจีน ซ่ึงรวมถึง GWM, SAIC, MG, 
Cherry และอื่นๆ อยากทราบว่าชิ้นส่วนใดที่บริษัทเหล่านั้นสั่งซ้ือกับบริษัทฯ 

 นายเย็บ ซู ชวน: ส่วนมากชิ้นส่วนที่บริษัทฯ ผลิตให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้คือ ก้านลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting 
Rod) แต่เนื่องจากตลาดรถยนต์จีนก าลังเร่งเข้าสู่การเป็นอีวีแทนที่รถยนต์แบบดั้งเดิม บริษัทฯ คาดการณ์ว่า
ก าไรในชิ้นส่วนดังกล่าวน่าจะหายไปพอสมควรในตลาดประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ความต้องการชิ้นส่วนส าหรับ
รถยนต์แบบเดิมจะยังคงมีอยู่ไปอีกอย่างน้อย 5-10 ปี ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้มีความกังวลมากนัก อีกทั้ง บริษัทฯ 
ก าลังมองหาโอกาสในการที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส าหรับอีวีโดยเฉพาะ 

 นายเย็บ ซู ชวน ยังเสริมอีกว่า บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบริษัทจากประเทศจีน ส่วนหนึ่งเพราะนายเย็บ ซู 
ชวน และครอบครัวสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ และมั่นใจว่าจะมีความร่วมมือในโครงการใหม่ๆ ท่ีเพิ่มขึ้น
ส าหรับบริษัทฯ ในอนาคตอันใกล้ 

 

 

5.) อยากทราบข้อมูลการบริหารจัดการบริษัท Sakthi India และความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้อง 
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นายเย็บ ซู ชวน: ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วในข้างต้น บริษัทฯ ได้ถือหุ้นทางอ้อมใน SACL เป็นจ านวนร้อยละ 
77.04 ผ่านทาง SGAH อย่างไรก็ตาม ด้วยประเด็นทางด้านกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ท าให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถ
ควบคุมการบริหารงานใน SACL ได้ บริษัทฯ หวังว่าผลการตัดสินในคดีต่างๆ จะสิ้นสุดโดยเร็วที่สุด  

6.) ราคาเหล็กที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง และอยากทราบระยะเวลาที่ใช้ในการปรับ
ราคาชิ้นส่วน 

 นายเย็บ ซู ชวน: ไม่มีผลกระทบมากต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อตกลงเรื่องการซื้อวัตถุดิบกับลูกค้าใน
ประเทศไทยในลักษณะที่ลูกค้าของบริษัทจะเป็นผู้รับภาระราคาวัตถุดิบเอง และบริษัทฯ ซ้ือวัตถุดิบหลักๆ จาก
ตลาดภายในประเทศจึงมีความเสี่ยงต ่าที่จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในส่วนของการปรับราคา บริษัทฯ 
สามารถปรับราคาให้เป็นไปตามกลไกลของตลาดได้ทันทีหากราคาต้นทุนของ เหล็กสูงขึ ้น (cost plus) แต่
ส าหรับลูกค้าในประเทศโปรตุเกส การปรับราคาดังกล่าวสามารถท าได้เช่นกัน แต่ต้องมีการเจรจาและตกลงกับ
ลูกค้าในการปรับ ท าให้อาจจะช้าในบางกรณี เนื่องจากต้องอาศัยการเจรจากับลูกค้า ในทางกลับกัน หากราคา
ต้นทุนลดลง บริษัทฯ ก็จะด าเนินการปรับราคาชิ้นส่วนลงในทันทีเช่นเดียวกัน 

7.) บริษัทฯ จะมีการเปิดให้เข้าชมโรงงานส าหรับผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่ 

  นางสาวพชร์อารีฯ ชี้แจงว่า โดยปกติ บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอยู่ทุกปี แต่
บริษัทฯ เว้นจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หากบริษัทฯ สามารถ
กลับมาจัดกิจกรรมดังกล่าวได้อีก จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ต่อไป 

8.) อยากทราบผลการด าเนินงานของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และทางบริษัทฯ มีแผนที่จะ
ขยายธุรกิจดังกล่าวอีกหรือไม่ 

 นายเย็บ ซู ชวน: บริษัทฯ มองว่าธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องกับรถยนต์คือโอกาส ในส่วนของประเทศมาเลเซีย เรา
ด าเนินธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บริการส าหรับบริษัทฮอนด้าและโปรตอน ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง 
ส าหรับในประเทศไทย หากมีบริษัทรถยนต์รายใหม่ๆ เข้ามาด าเนินการในประเทศไทย เช่น SAIC, MG และ
บริษัทฯ เปิดศูนย์บริการส าหรับบริษัทนั้นๆ ก็จะเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ ในการได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
ให้กับบริษัทรายดังกล่าวด้วย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เริ่มด าเนินการในส่วนของธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์ 
(Accessories) เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ที่มีโอกาสในการเติบโตที่ดี 

9.) ชิ้นส่วนไหนที่สร้างก าไรให้กับบริษัทฯ มากที่สุด และชิ้นส่วนไหนที่สร้างก าไรน้อยที่สุด 

 นายเย็บ ซู ชวน: ค าถามดังกล่าวค่อนข้างซับซ้อนในการที่จะอธิบายให้เข้าใจ โดยทั่วไปแล้ว ชิ้นส่วนบางชิ้น
จะท าก าไรได้ดีกว่าชิ้นอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ราคาชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง มักจะมีราคาสูงและท าก าไรมากในช่วงที่มีการ
ผลิตออกมาใหม่ในช่วงแรก และมีราคาที่ลดลง พร้อมท าก าไรลดลงไป ตามอายุของชิ้นส่วนนั้นๆ ที่มากขึ้น นั่น
คือกลไกราคาของสินค้าประเภทนี้ซ่ึงเปลี่ยนไม่ได้ ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิตจึงเป็นวิธีเดียวที่ส าคัญ ที่จะท า
ให้บริษัทฯ สามารถสร้างก าไรได้เพิ่มมากขึ้น เช่น การเพิ่มจ านวนการใช้หุ่นยนต์ในไลน์การผลิต เป็นต้น 

10.) คุณเย็บ ซู ชวน เคยกล่าวถึงแผนระยะ 5 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา อยากทราบว่าบริษัทฯ 
ยังคงด าเนินการตามแผนดังกล่าวอยู่หรือไม่ หรือมีการด าเนินการที่ต่างไปจากแผนดังกล่าวแล้ว อย่างไรบ้าง  

http://www.aapico.com/
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 นายเย็บ ซู ชวน: แผนระยะ 5 ปียังคงมีอยู่ แต่ด าเนินการให้ส าเร็จได้ล่าช้าไปจากที่วางแผนไว้ เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างที่บริษัทฯ ยังคงพยายามที่จะด าเนินการให้ได้ตามแผนดังกล่าว ก็ได้มี
การคิดพัฒนาแผนระยะ 5 ปีฉบับใหม่อยู่ด้วยเช่นกัน เพราะบริษัทฯ ยังคงต้องการที่จะพัฒนาต่อไปให้เป็น
บริษัทฯ ระดับโลกในอนาคต  

เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายเย็บ ซู ชวน ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณนายจอห์น พาร์คเกอร์ ที่ได้ท า
หน้าที ่กรรมการบริษ ัทฯ ด้วยความทุ ่มเทตลอดระยะเวลาที ่ด  ารงต าแหน่ง และกล่าวอวยพร พร้อมทั ้งกล่าวต้อนรับ 
นายอาร์วิน แมทธิว ในฐานะกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนส าหรับการสนับสนุนและค าแนะน าที่ดีใน
การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11:25 น.  

 
 

  
   
  ลงชื่อ ___________________________________ 
  (นายเย็บ ซู ชวน) 
  ประธานที่ประชุม 
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