
 

หนา้ 1 ของ 8  

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร : (038) 468-300  แฟ็กซ์ : (038) 458-751 
Asia  Precision PLC.  (Amata Nakorn I.E.)  700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi  20000 Thailand.   Tel : (038) 468-300   Fax : (038) 458-751  

สนิทรพัย์รวม 2,886.73        1,630.85        

หนีส้นิรวม 1,185.33        215.13           

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,701.40        1,415.72        

รายไดร้วม 2,480.49        993.42           

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 224.57           136.77           

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 221.46             136.77             

ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.34                 0.21                 

รายการ งบการเงินรวม งบเฉพาะบริษัท

ท่ี AP004-2562 
วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวนัประชุม) 

2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
3. รายงานประจ าปี ซ่ึงประกอบดว้ยผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 (จดัท าเป็นรูปแบบ QR code) 
4. ประวติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5. สารสนเทศแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 
6. ร่างขอ้บงัคบั (เฉพาะขอ้ท่ีเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 
7. ค าช้ีแจง เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
12. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 เป็นรูปเล่ม 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัเสาร์ท่ี 20 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น.  ณ  ชั้นท่ี 17 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  

 ทั้งน้ีบริษทัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เม่ือ
ครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม  จึงขอแจง้ระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษทั 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

วตัถุประสงค์และเหตุผล:  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษทัไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2561 โดยมีส าเนารายงาน            
การประชุมซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นมา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 



 

หนา้ 2 ของ 8  

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร : (038) 468-300  แฟ็กซ์ : (038) 458-751 
Asia  Precision PLC.  (Amata Nakorn I.E.)  700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi  20000 Thailand.   Tel : (038) 468-300   Fax : (038) 458-751  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2561 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย รายงานประจ าปี  (หวัขอ้ งบการเงิน) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 ) 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การท างบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแลว้ เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจ าปี ตามท่ีมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติั งบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี หวัขอ้ เอกสารแนบทา้ย ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้  

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2561 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ .ศ . 2535 มาตรา 115 ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น  
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 00  ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใน             
การบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และหรือผูถื้อหุน้ขริษทัเห็นสมควร 
 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาค ม 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 136.77  ลา้นบาท      
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 เน่ืองจาก 
ส ารองก าไรไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนสนบัสนุนการขยายธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม 

รายละเอยีด 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559 2560 2561 

มูลค่าหุ้นละ (บาท) 1.00 1.00 1.00 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 660 660 660 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  43.13 102.48 136.77 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น - - - 
สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผล - - - 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวน
หน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงั
จดทะเบียนบริษทั ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายสุริยล  อุดชาชน กรรมการ 
3. นายภทัร์  การุณกรสกุล  กรรมการ 

  โดยนายมนู  เลียวไพโรจน์  และ นายภทัร์  การุณกรสกุล   ไดส้ละสิทธิการเสนอช่ือเขา้รับเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั
อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากติดภารกิจอ่ืนๆ  ในการน้ีจะท าใหจ้  านวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษทัลดลงจากเดิม เกา้ (9) คน เป็น เจด็ (7) คน    
              โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียได้พิจารณา
หลกัเกณฑคุ์ณสมบติั ความรู้ ความสามารถในดา้นต่างๆ และความเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีของ
กรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว  และเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ



 

หนา้ 3 ของ 8  

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร : (038) 468-300  แฟ็กซ์ : (038) 458-751 
Asia  Precision PLC.  (Amata Nakorn I.E.)  700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi  20000 Thailand.   Tel : (038) 468-300   Fax : (038) 458-751  

คร้ัง คร้ังละ
จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ านวนเงิน

รวม

ประธาน      6   25,000   150,000   120,000    4   10,000     40,000   120,000    2   10,000     20,000          -      2   10,000     20,000          -                 230,000   240,000         470,000 

รองประธาน      6   15,000     90,000   120,000    4            -                -                -      2            -                -            -      2            -                -            -                   90,000   120,000         210,000 

กรรมการ      6   15,000     90,000     60,000    4     5,000     40,000   120,000    2     5,000     20,000          -      2            -                -            -                 150,000   180,000         330,000 

กรรมการ (ผูบ้ริหาร)      6   15,000   360,000              -      4            -                -                -      2            -                -            -      2     5,000     20,000          -                 380,000              -           380,000 
รวม   690,000 300,000   80,000 240,000   40,000          -     40,000          -   850,000 540,000 1,390,000

610,000

2,000,000

คา่บ าเหน็จกรรมการ(จดัสรรตามผลประกอบการ)

รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ทั้งส้ินไม่เกิน

ค่าเบีย้ประชุม
ค่าตอบ

แทน
รวม (ต่อปี)

ค่าเบีย้ประชุม

ค่าตอบ

แทน

ค่าเบีย้ประชุม

ค่าตอบ

แทน

ค่าเบีย้ประชุม

ค่าตอบ

แทน

ค่าเบีย้ประชุม
กรรมการ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

และค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

ความเส่ียง

ค่าตอบ

แทน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด (รายละเอียดการ
สรรหาปรากฏในรายงานประจ าปี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3  หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หนา้ 84)        
               ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหนา้บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาจึงไดเ้สนอช่ือแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระคือนาย
สุริยล อุดชาชน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง และใหด้ ารงต าแหน่งเดิม โดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

  รายช่ือกรรมการที่เสนอช่ือ 
ประเภทกรรมการ 
ที่เสนอแต่งตั้ง 

จ านวนหุ้น1) 
ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 

1. นายสุริยล  อุดชาชน กรรมการ ไม่ไดถื้อหุน้ 
                                              1( การถือหุน้รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

        ทั้งน้ีรายละเอียดประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือ จ านวน 1 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทั เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลาปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทั ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้
เสนอ นายสุริยล  อุดชาชน  ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั         

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษทัเพื่อร่วมกนั
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผา่นมา การปฏิบติังานและความรับผดิชอบของกรรมการ โดยใชห้ลกัเกณฑ์
การเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
               ทั้งน้ีค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน   2  ลา้นบาท   โดยปี 2561 
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเกิดข้ึนจริง มีจ านวนทั้งส้ิน 1,850  ,000  บาท (แบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการ จ านวน 410,000 บาท และค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน จ านวน 690,000 บาท และบ าเหน็จกรรมการ จ านวน 750,000 บาท )  ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ท่ีเกิดข้ึนจริงไม่เกิน
ตามกรอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฎตามรายงานประจ าปี หัวขอ้
โครงสร้างการจดัการ หนา้ 75  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ส าหรับปี 2562 รวม
ทั้งส้ิน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 4 ของ 8  

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร : (038) 468-300  แฟ็กซ์ : (038) 458-751 
Asia  Precision PLC.  (Amata Nakorn I.E.)  700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi  20000 Thailand.   Tel : (038) 468-300   Fax : (038) 458-751  

 

โดยมีองคป์ระกอบค่าตอบแทนดงัน้ี 
รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั    
1.1 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     
 ประธาน 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
 รองประธาน 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
 กรรมการ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
10,000 บาท/คน/คร้ัง 

ไม่ขอรับ 
10,000 บาท/คน/คร้ัง 

ไม่ขอรับ 
15,000 บาท/คน/คร้ัง 
15,000 บาท/คน/คร้ัง 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน    
 ประธาน 10,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 
 รองประธาน 10,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 
 กรรมการ 5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ขอรับ ไม่ขอรับ ไม่ขอรับ 
1.3 ค่าบ าเหน็จกรรมการ    
 จดัสรรตามผลการด าเนินงาน จดัสรรตามผลการด าเนินงาน จดัสรรตามผลการด าเนินงาน จดัสรรตามผลการด าเนินงาน 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย      
2.1  กรรมการตรวจสอบ     
       ค่าเบ้ียประชุม    
 ประธาน 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 
 กรรมการ 5,000 บาท/คน/คร้ัง 5,000 บาท/คน/คร้ัง 5,000 บาท/คน/คร้ัง 
 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน     
 ประธาน 10,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 
 กรรมการ 5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน 
2.2 กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน    
      ค่าเบ้ียประชุม    
 ประธาน 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 
 กรรมการ 5,000 บาท/คน/คร้ัง 5,000 บาท/คน/คร้ัง 5,000 บาท/คน/คร้ัง 
2.3 กรรมการบริหารความเส่ียง    
      ค่าเบ้ียประชุม    
 ประธาน 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 
 กรรมการ 5,000 บาท/คน/คร้ัง 5,000 บาท/คน/คร้ัง 5,000 บาท/คน/คร้ัง 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ขอรับ ไม่ขอรับ 5,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

เง่ือนไขการจ่าย    
  1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการทุกคณะ  จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม         
  2. บริษทัไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตวัเงินใหก้รรมการนอกเหนือจากท่ีก าหนดขา้งตน้ 

               ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เร่ืองโครงสร้างการจดัการ ตั้งแต่หนา้ 63 ถึงหนา้ 74 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

 

 

 



 

หนา้ 5 ของ 8  

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร : (038) 468-300  แฟ็กซ์ : (038) 458-751 
Asia  Precision PLC.  (Amata Nakorn I.E.)  700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi  20000 Thailand.   Tel : (038) 468-300   Fax : (038) 458-751  

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้ง
ผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี  ในปี 2561 ผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นายเจษฏา หังสพฤกษ์  แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากัด                 
โดยนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ ไดท้ าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษทั  ตั้งแต่ปี 2560 – 2561  รวมระยะเวลาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 2 ปี  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ในดา้นความเป็นอิสระ และความโปร่งใส บริษทัจึงไดใ้หส้ านกังานสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน กลต. หลายแห่งเสนอราคาค่าสอบบญัชี ปี 2562 มายงับริษทัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   
                ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั   สมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3759 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  ของ
บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบ
บญัชี  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน  1,134,000 บาทต่อปี  เน่ืองจากบริษทั กรินทร์ 
ออดิท จ ากดั มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบบญัชีและรองรับการขยายตวัของบริษทัได ้รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมี
ความเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจของบริษทั โดยตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 

รายละเอยีด 2560 2561 2562 (ปีทีเ่สนอ) 

 1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)  ของบริษทั 1,080,000.- 1,134,000.- 1,134,000.- 
 2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุน ของบริษทั 60,000.- 60,000.- - 

รวม 1,140,000.- 1,194,000.- 1,134,000.- 

3.ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้ระหว่างปฏิบตัิงาน  เรียกเกบ็ตามจริง เรียกเกบ็ตามจริง เรียกเกบ็ตามจริง 

ทั้งน้ีปี 2560 – 2562 (ปีท่ีเสนอ) ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย เป็นผูส้อบบญัชีส านกังานเดียวกนักบับริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113  และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  
ของบริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั  หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ
ผูส้อบบญัชี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน  1,134,000   บาทต่อปี 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
            ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เช่นเดียวกบับผูส้อบบญัชีของบริษทั 

วาระที่ 8  พจิารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัเพื่อให้บริษทัสามารถ
ด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพิ่มความคล่องตวัในการขยายธุรกิจ โดยเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัเป็นบริษทัโฮลด้ิงซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (Holding Company) และโอนกิจการผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความ
เท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ใหแ้ก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  (“เอพีเอที”) (ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือ
บริษทั จาก บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนของ เอพีเอที โดยการโอนทรัพยสิ์นหลกัไดแ้ก่ ท่ีดินและอาคารท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ดงักล่าวให้แก่เอพีเอที รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสารสนเทศแผนการปรับโครงสร้างกิจการ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
ทั้งน้ี ภายหลงัการโอนกิจการดงักล่าวบริษทัจะยงัคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัโดยการโอนทรัพยสิ์นใหแ้ก่เอพีเอที ไม่เขา้ข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ .ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 
2547  อยา่งไรก็ตาม การโอนกิจการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนท่ีส าคญัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทั



 

หนา้ 6 ของ 8  

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร : (038) 468-300  แฟ็กซ์ : (038) 458-751 
Asia  Precision PLC.  (Amata Nakorn I.E.)  700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi  20000 Thailand.   Tel : (038) 468-300   Fax : (038) 458-751  

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด ซ่ึงบริษทัจะตอ้งขออนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั และจะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม
แผนการปรับโครงสร้าง ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัและ/
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษทัมอบหมายให้เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับ
โครงสร้างกิจการให้แก่เอพีเอทีทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดราคาโอน การจดัท าสัญญา รวมทั้งการจดัท าค าขอ หรือ
เอกสารใดๆ และการยืน่ค าขอ และหรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

วาระที่ 9  พจิารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบับริษทั 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: สืบเน่ืองจากท่ีบริษทัมีแผนจะปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโอนกิจการผลิตและ
จ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging)  ใหแ้ก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั   (“เอพเีอ
ที”)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และภายหลงัการโอนกิจการดงักล่าวบริษทัจะเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ไปเป็นบริษทัโฮลด้ิงซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (Holding Company) ในการน้ี บริษทัตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการก ากบั
ดูแลและการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เพิ่มขอ้บงัคบั หมวด 9 การก ากบัดูแลและการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  ขอ้ 62-70 รายละเอียดขอ้บงัคบัท่ีเสนอ         
พิจารณาอนุมติัปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

2. แกไ้ขหมวด 9 เดิม เป็น หมวด 10 บทเพิ่มเติม จากขอ้ 62 เป็น ขอ้ 71 (ดวงตราของบริษทั) 
3. ขอ้บงัคบัของบริษทัมีทั้งหมด 71 ขอ้  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทั โดยเพิ่มหมวด 9 การก ากบั
ดูแลและการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยมีรายละเอียดร่างขอ้บงัคบับริษทัท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของการปรับโครงสร้างกิจการเป็นบริษทัโฮลด้ิง (Holding Company) ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการมอบหมายใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนั
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมถือหุน้ ขอ้บงัคบั และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ 
เพื่อให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์

วาระที่ 10  พจิารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  สืบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างกิจการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้มีการ

แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                 

1. แก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัท  
          เดมิ 

ขอ้ (6) เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผดิชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั 
เป็น 
ขอ้ (6) เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผดิชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั หรือการ
เขา้ร่วมทุน หรือเขา้ลงทุนในกิจการอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศดว้ยวธีิใด ๆ ไม่วา่กิจการนั้นจะมีวตัถุประส่งคท่ี์คลา้ยคลึง
กนั หรือเก่ียวขอ้ง หรือสืบเน่ืองกนักบัวตัถุประสงคข์องบริษทัหรือไม่ 

2. เพิม่วตัถุประสงค์ของบริษัท (จากจ านวน 30 ข้อ เป็น 31 ข้อ) 
ขอ้ (31) ประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการองคก์รหรือธุรกิจ เช่น บริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล ระบบบญัชี
และสารสนเทศ เป็นตน้ 



 

หนา้ 7 ของ 8  

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร : (038) 468-300  แฟ็กซ์ : (038) 458-751 
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ทั้งน้ี วตัถุประสงคข์องบริษทัจะมีทั้งหมด 31 ขอ้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
“ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 31 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002” 

  ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ของบริษทัตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นอกจากน้ี เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
และอนุมติัการมอบหมายให้บุคคลทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ข
ถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผู ้หุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆและ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฎิบติัให้เป็นไป
ตามสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์

วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 
          จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม 
และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยืน่ต่อบริษทัก่อนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย ส่วน ผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือ
แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบ
กบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้   

หากท่านผู ้ถือหุ้นมีค าถามท่ีต้องการให้บริษัทช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในคร้ังน้ี สามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าได้ท่ี 
ir@asiaprecision.com หรือ โทรสารหมายเลข  038-458-751  ภายในวนัท่ี 19  เมษายน  2562 โดยขอใหท่้านผูถื้อหุน้ระบุช่ือ ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดซ่ึ้งบริษทัจะ
ไดร้วบรวมค าถามเพื่อช้ีแจงต่อไป 

 
 

    อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 11 มีนาคม 2562  เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 (Record Date)  
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 

   
 (นายอภิชาติ การุณกรสกุล) 
 กรรมการผูอ้  านวยการ 
 
หมายเหตุ   :   หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2561 กรุณาติดต่อขอรับไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทั                            

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) หมายเลขโทรศพัท ์ 038-468-300 ต่อ 148 หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต ์ 
www.asiaprecision.com 

 
** บริษัทงดแจกของช าร่วย ให้กบัผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม 

 
 

http://www.asiaprecision.com/


 

หนา้ 8 ของ 8  

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร : (038) 468-300  แฟ็กซ์ : (038) 458-751 
Asia  Precision PLC.  (Amata Nakorn I.E.)  700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi  20000 Thailand.   Tel : (038) 468-300   Fax : (038) 458-751  

 

(ตัง้ต้นจากสวนลุมพนีิ ถนนพระรามที่ 4) ตรงมาทางคลองเตย ผ่านสี่แยกอโศกมนตรี  ผ่านห้างโลตสัสาขาพระรามที่ 4 (ทางขวามือ)  
อีกประมาณ 1 กโิลเมตรต่อมาผ่านตกึเอสโซ่/มาลีนนท์/BOSS Tower (ทางซ้ายมือ) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ตกึสเึหลือง-แดงอฐิ   
ตัง้อยู่ ฝ่ังขวามือ (ตรงข้ามกับซอยสุขุมวทิ 36) เลขที่ 3850 ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทร 0-2348-7000 โทรสาร 0-2249-8774 

 แผนทีส่ถานทีป่ระชุม 
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Ref. AP004-2562     

                       20 March 2019 

 

Subject : Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 

To : Shareholders 

 

Attachments: 1.   Registration form (please bring with you on the meeting date) 

2.   Copy of the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 

 3.  Annual report comprising the Company's operating results for 2018 (in QR code) 

4.   Profiles of the candidates who have been nominated to replace the directors retiring by rotation 

5.   Information Memorandum on the Business Restructuring Plan 

6.   Draft Articles of Association (only the amended proposal) 
7.   Explain Documents or evidence showing the identity of the shareholder or proxy of the shareholder    

entitled to attend the meeting 

  8.  The Company's Articles of Association concerning shareholders' meetings and voting procedures 

  9.   Proxy form A 

                 10. Proxy form B 

11. Proxy form C 

  12. Profiles of the independent directors proposed as proxy  by the Company 

  13. Form for Annual Report 2018 edition 

 

 NOTICE is hereby given that the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) be held on 

Saturday  20 April 2019 at 10.00 a.m. at 17th Floor of Theptarin Hospital, no. 3850 Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok.   

The Company  invited the Company's shareholders to propose agenda in advance on the company website on        

1 October 2018 to 31 December 2018. When period ended,  there were no proposes agenda to the Company, therefore,  

the Company would like to proposed the agendas by the Board as follow: 

 

Agenda 1 To certify the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders 

                        (Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote) 

Objective and reasons: The minutes 2018 Annual General Meeting of Shareholders was held on 21 April 2018. 

A copy of the Minutes is attached as Attachment 2. The minutes was accurately recorded.  

Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting certify the minutes of  the minutes 2018  
Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Attachment 2. 

 

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company and its subsidiary operating results as at Year 2018 

Objective and reasons: For the consolidated financial statement for the year ended 31 December 2018,                     
the Company. 

                                                                                                                         (Unit : Million Baht) 

                                

Consolidate Separate

Total assets 2,886.73        1,630.85        

Total liabilities 1,185.33        215.13           

Total shareholders' equity 1,701.40        1,415.72        

Total Revenues 2,480.49        993.42           

Profit for the year 224.57           136.77           

Profit attributable to Owners of parent 221.46             136.77             

Basic eamings per share (baht) 0.34                 0.21                 

Description
Financial Statement of
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Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting  acknowledge the report on the 

Company’s and its subsidiary operating results for 2018, as detailed in Attachment 3 ; Annual Report , 

appendix of financial statement. 

Agenda 3 To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31
 
December 2018. 

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)  

Objective and reasons: The Board has had the Company's audited financial statement for the financial year 

ended  31 December 2018 prepared in order to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for 

its consideration and approval in accordance with section 112 of the Public Companies Act B.E. 2535 (1992) 

(see details in Attachment 3). 

Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting  consider and approve the Company's 

audited financial statement for the financial statements as of December 31, 2018, which have been audited by 

the certified public accountant and approved by the Audit Committee. as detailed in the Annual Report section 

appendix of financial statement  as detailed in attachment 3. 

Agenda 4  To consider and approve the omission dividend payment of the Company's operation result ended 31 

December 2018.  

               (Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)  

Objective and reasons:  Under section 115 of the Public Company Act B.E.2535 (1992), the Company must pay 

dividends from its profit only.   The Company has a policy to pay dividends at a minimum rate of 40 percent of 

its net profit after tax (under the separate financial statements) and legal reserve.  However, the Company may 

pay dividends at any rate lower than the policy rate, depending on its operating results, financial condition and 

liquidity, necessity to use working capital to support its operation and expansion and other factors relating to the 

management of its business, as the Board and/or shareholders see fit. 

 According to the Company's operating results for the financial year ended 31 December 2018, the 

Company had net profit of Baht 136.77 million.   

Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting  consider and approve the omission of 

dividends payment for the year 2018 because the necessity to use working capital to support its operation. 

Details of dividend payment 
Separate of Financial Statement 

2016 2017 2018 

par value of per share (Baht)  1.00 1.00 1.00 

Number of the Company's issued shares  660 660 660 

Annual net profit(loss) (Million Baht)  43.13 102.48 136.77 

Dividend Payment per share  - - - 

Percentage of the annual net profit (%)  - - - 

 

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation. 

               (Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)  

Objective and reasons: Under Article 18 of the Company’s Articles of Association, at least one-third of the 

directors must vacate their office by rotation at each annual general meeting of shareholders, and if the number 

of directors is not a multiple of 3, the nearest number of 1/3 must retire by rotation.   There must be a drawing 

by lots to determine the directors retiring on the first and second years following the registration of the 

Company. In each subsequent year, the directors who occupy the position for the longest period must retire.  

Following the conversion into public company limited, the 2018 Annual General Meeting is the second AGM of 

the Company.  Therefore, the retiring directors by drawing were: 

1. Mr. Manu Leopairote  Chairman / Independent Director  

2. Mr. Suriyon Udcharchon  Director  

3. Mr. Pat  Karoonkornsakul  Director 

 

Mr. Manu Leopairote and Mr. Pat Karoonkornsakul have declined to be reappointed as the company’s 

directors due to personal reasons.  The number of board of directors decreases from 9 to 7 

Candidates nominated to be appointed as Directors have been screened by the Recruitment Committee 

but not stakeholders. Their qualifications, knowledge, capabilities and ethics and moral as well as their past 

performance in the Board, committee or sub-committee have been scrutinized and their qualifications have met 

requirements in the Public Company Act of 1992, the Securities and Exchange Commission’s Notification and 
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the Stock Exchange of Thailand’s Notification. It’s subsequently appropriate to present them to the Board of 

Directors (details of the recruitment are shown in the Annual Report in Attachment No. 3: Good Corporate 

Governance, page 84.) 

  The Recruitment Committee opened the floor for shareholders to propose someone to stand in the 

Board of Directors on the APCS’s website from October 1, 2018 to December 31, 2018. By that period, no 

shareholders nominated anyone to the Board.  The Recruitment Committee proposed the appointment of the 

retiring directors by rotation. To return to the position of director of the Company for another term. 

  Name Position 
No. of shares 

As of  28 December 2018 

1. Mr. Suriyon Udcharchon Director - 
                1) Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old 
   The details of the 1 person is shown in Attachment NO.4 

Board’s opinion: As the Recruitment Committee has asked shareholders to nominate someone appropriate to 

select as Directors, by the deadline, no shareholders nominate anyone, the Board of Directors subsequently feels 

appropriate to nominate Mr. Suriyon Udcharchon for shareholders to consider appointing them as Directors to 

the Board for another term. The persons nominated have been screened by the Board of Directors and found that 

they are qualified and knowledgeable about the Company’s business operation. 

 

Agenda 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2019. 

(Required vote: not less than two-third (2/3) of the total number of votes of the shareholders attending the 

meeting)  

Objective and reasons:  The Company does not have the Remuneration Committee to consider and determine 

directors’ remuneration.  However, the Board meeting has determined director's remuneration on the basis of 

the Company's operating results in the previous year, the directors’ performance and their scope of 

responsibilities by comparing how the other operators in the same industry  or other similar industries 

remunerate their directors.  

 The budget for director remuneration approved in the 2018 general meeting of shareholders was Bt2 

million. Only Bt1,850,000 was actually paid out (Bt410,000 as meeting allowances, and Bt690,000 as director 

remuneration and Director Commission Bt 750,000). The actual expenses did not exceed the budget approved. 

Remuneration to each director is shown in Enclosure 3 under the Administration Structure, page 75. 

Board’s opinion: The Board proposed to the Shareholders Meeting consider and approve the determination of 

remuneration for the Company's Directors for the year of 2019, the remuneration will not be exceeded Baht 

2,000,000 in total.. The details are as follows:  

No. Per time Amount No. Per time Amount No. Per time Amount No. Per time Amount

Chairman   6  25,000   150,000  120,000   4  10,000     40,000  120,000    2  10,000     20,000            -      2  10,000     20,000            -    230,000   240,000    470,000
Vice Chaiman   6  15,000     90,000  120,000   4           -                -               -      2           -                -              -      2           -                -              -       90,000   120,000    210,000
Director   6  15,000     90,000    60,000   4    5,000     40,000  120,000    2    5,000     20,000            -      2           -                -              -    150,000   180,000    330,000
Director (Management)   6  15,000   360,000             -     4           -                -               -      2           -                -              -      2    5,000     20,000            -    380,000              -      380,000
Total   690,000 300,000   80,000 240,000   40,000            -     40,000            -   850,000 540,000 1,390,000

610,000
2,000,000

Commission for directors (allocation based on operation results) 
Total remuneration for directors for the year 2019 of no more than

Remunera

tion

Total 

(Year) 
Meeting Allowance Remuner

ation

ค่าเบี้ยประชุม Remuner

ation

Meeting Allowance Remuner

ation

Meeting Allowance Remuner

ation
Director

Company' s Directors Audit Committee
Recruitment and 

 Compensation Committee

The Risk Management 

Committee
Meeting 

Allowance
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with the following compensation components: 

Description 2017 2018 2019(Proposed year) 

1.Remuneration of the Board of Directors and Executives 

  

   

1.1    Remuneration    

 - Chairman of the Board 20,000 baht / person / time 20,000 baht / person / time 25,000 baht / person / time 

 - Vice Chairman 10,000 baht / person / time 10,000 baht / person / time 15,000 baht / person / time 

 - Director 10,000 baht / person / time 10,000 baht / person / time 15,000 baht / person / time 

 - Director (Executive) 

 

-No- -No- 15,000 baht / person / time 

1.2    Meeting Fees        

 - Chairman of the Board 10,000 baht / person / month 10,000 baht / person / month 10,000 baht / person / month 

 - Vice Chairman 10,000 baht / person / month 10,000 baht / person / month 10,000 baht / person / month 

 - Director 5,000 baht / person / month 5,000 baht / person / month 5,000 baht / person / month 

 - Director (Executive) 

 

-No- -No- -No- 

1.3 Director Bonus    

     

  Allocated according to operating results. Allocated according to 

operating results. 

Allocated according to 

operating results. 

Allocated according to 

operating results. 

     

     

     

2. Subcommittee remuneration    

2.1  Audit Committee    

       Remuneration    

 - Chairman of the Board 10,000 baht / person / time 10,000 baht / person / time 10,000 baht / person / time 

 - Director 5,000 baht / person / time 5,000 baht / person / time 5,000 baht / person / time 

 Meeting Fees       

 - Chairman of the Board 10,000 baht / person / month 10,000 baht / person / month 10,000 baht / person / month 

 - Director 5,000 baht / person / month 5,000 baht / person / month 5,000 baht / person / month 

2.2 Recruitment and Compen- sation Committee    

      Remuneration    

 - Chairman of the Board 10,000 baht / person / time 10,000 baht / person / time 10,000 baht / person / time 

 - Director 5,000 baht / person / time 5,000 baht / person / time 5,000 baht / person / time 

     

2.3 Risk Management Committee    

      Remuneration    

 - Chairman of the Board 10,000 baht / person / time 10,000 baht / person / time 10,000 baht / person / time 

 - Director 5,000 baht / person / time 5,000 baht / person / time 5,000 baht / person / time 

 - Director (Executive) -No- -No-  5,000 baht / person / time 
 

Payment terms 1. Meeting allowance Pay only for attendees. 

   2. no other benefits    
    .     
  
 Details of the scope of authority and responsibilities of the Board of Directors. And the Audit Committee. Appears by Annual 

Report Under the topic of management structure, page 63 to 74. 
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Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors, and the determination of their remuneration in 

the year 2019.  

 (Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote) 

Objective and reasons: Section 120 of the Public Company Act B.E.2535 (1992)  requires that the Annual 

General Meeting of Shareholders appoint the auditors and determine their remuneration.   Existing auditors are 

eligible for re-appointment.  In 2018, Mr. Jadesada Hungsapruek of  Karin Audit Company Limited was hired to 

audit APCS’s. handled the audit for the APCS for two year. To comply with the good corporate governance, 

independency and transparency, APCS has invited other auditors, endorsed by the Securities and Exchange 

Commission (SEC), to offer audit quotes for 2019 so that the Audit Committee may have a look and selection. 

The Audit Committee recommends that the Meeting approve Mr. Jadesada Hungsapruek, Certified 

Public Accountant No.3759 and/or Mr. Jirote Sirirorote, Certified Public Accountant No. 5113 and/or Ms. 

Kannika Wipanurat, Certified Public Accountant No. 7305 of  Karin Audit Company Limited to be the auditors 

of the Company in the year 2019 with remuneration of Baht 1,134,000 per annum. 
 As Karin Audit Co., Ltd. has long audit experience and qualified and experienced personnel who can 

efficiently audit APCS’s accounts and expanded activities while the audit fees are appropriate to the APCS’s 

size of business. Audit fees are shown in the table: 

Table of comparison of the auditors' remuneration 

Auditors' remuneration 2017 2018 
2019 

(Proposed) 

1. Audit Fee  (APCS) 1,080,000.- 1,134,000.- 1,134,000.- 

2.  Non-Audit Fee    

     - Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI 

promotion certificate 

60,000.- 60,000.- - 

Total 1,140,000.- 1,194,000.- 1,134,000.- 

3.Other expenses which cover miscellaneous expenses 

during work   

Per actual Per actual      Per actual 

The years 2017 - 2019 (Proposed) the auditors of the Company. The auditor's office with the same company. 

Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting  consider and approve  Mr. Jadesada 

Hungsapruek, Certified Public Accountant No.3759 and/or Mr. Jirote Sirirorote, Certified Public Accountant No. 

5113 and/or Ms. Kannika Wipanurat, Certified Public Accountant No. 7305 of  Karin Audit Company Limited to 

be the auditors of the Company in the year 2019 with remuneration of Baht 1,134,000 per annum. 
          The above nominated auditors do not have any relationship or interest with or in the Company or any of 

its executives, major shareholders or their affiliates. 

             
Agenda 8 To consider and approve the business restructuring of Asia Precision Public Company Limited 

    (Required votes: not less than three-fourth (3/4) of votes of the shareholders in attendance and eligible for voting) 

 

Objective and reasons: The Board of Directors Meeting No. 1/2019 has resolved to approve the business 

restructuring of the group companies in order to implement the Company's strategic plan effectively and 

increase flexibility of business expansion by changing the nature of business to a holding company operating the 

business investment (Holding Company) as well as transfer the production and distribution of high precision 

part (High Precision Machining & Cold Forging business) to Asia  Precision A.T. Co., Ltd. (“APAT”), 

(registered to change the company name from P2 Precision Company Limited on 25 February 2019), the 

subsidiary where the Company holds 100% of the registered capital of APAT. Transfer of the main assets to 

APAT consists of land and buildings used in such business including relevant personnel. Details of the business 

restructuring are in compliance with information memorandum on the business restructuring plan (enclosure 5). 

After the business restructuring has been completed, the Company remains a listed company on the Stock 

Exchange of Thailand. 

The business restructuring by transferring assets to APAT is not considered the disposal of assets of the listed 

company pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 20/2551 about the 

regulation on significant transactions subjecting to be an acquisition or disposition of assets dated 31 August, 

2008 (and as amended), as well as the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of 

Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and 

Disposition of Assets B.E. 2547 dated 29 October, 2004. Nevertheless, such transaction is considered the 
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transfer of substantial part of business under Section 107 (2) (a) of the Public Limited Companies Act B.E. 

2535, which requires the Company to propose the business restructuring to shareholders' meeting of the 

Company and must be approved with the votes of not less than three-fourths of the total votes of the 

shareholders present at the meeting and entitled to vote. 

Board’s Opinion: The Board of Directors deemed it appropriate to propose the Meeting of Shareholders to 

consider and approve the business restructuring, the details appeared in Enclosure No.5, which had been sent to 

shareholders as well as assigning the Executive Committee of the Company and / or the person authorized by 

the Company's Executive Committee having power to take any actions related to or necessary concerning the 

business restructuring to APAT in all respects, which including but not limited to determining transfer pricing, 

making contracts, requirement form, or submitting any applications to relevant authorities.  

 

Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association 

 (Required votes: not less than three-fourth (3/4) of votes of the shareholders in attendance and eligible for voting) 

Objective and reasons: The Company has planned to restructure by transferring the business related to the 

production and distribution of high precision part (High Precision Machining & Cold Forging business) to Asia 

Precision A.T. Co., Ltd. (“APAT”), the subsidiary where the Company holds 100% of the registered capital. 

After the transfer of such business, the Company shall be changed the nature of business to a holding company 

which operates investment (Holding Company). In this regard, the Company has to amend the regulations 

relating to the supervision and management of subsidiaries and associated companies to comply with the rules 

and regulations according to the Securities and Exchange Commission and SET. The details are as follows. 

1. Insert Chapter 9, the supervision and management of subsidiaries and associated companies, Clause 62-70. 

Details of the proposed regulations are shown in Enclosure No. 6 

2. Amended Chapter 9 as Chapter 10, additional from Clause 62 to Clause 71 (Company Seal) 

3. The Company's Articles of Association consist of  71 clauses 

Board’s Opinion:  The Board of Directors deemed it appropriate to propose the Meeting of Shareholders to 

consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association by insert Chapter 9, the 

supervision and management of subsidiaries and associated companies, the draft regulations as detailed in the 

attachment, in order to comply with the rules and regulations on the business restructuring to be as a holding 

company pursuant to the Securities and Exchange Commission and SET including assigning to the person who 

authorized by the Company's Executive Committee having power to take any actions related to or necessary 

concerning review and correction of term or text, minutes of shareholders' meeting, rules and regulations, and/or 

any applications, or operations in compliance with the registrar's order to submit the amendment of the 

Company's Articles of Association to Department of Business Development, Ministry of Commerce. 

 

Agenda 10 To consider and approve the amendment objectives of the Company and to Clause 3 of the Company's                  

Memorandum of Association   

      (Required votes: not less than three-fourth (3/4) of votes of the shareholders in attendance and eligible for voting) 

Objective and reasons:  It was due to the business restructuring, the Board of Directors Meeting No. 1/2019 

resolved to approve the amendment of the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the 

Company's Memorandum of Association as following details. 

1. The amendment of the objectives of the Company 

Former 

Clause (6) To become a limited liability partnership of limited partnership, being a shareholder of the 

limited company and public company.  
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New 

 

Clause (6) To become a limited liability partnership of limited partnership as well as being a shareholder 

of the limited company and public company or to invest in other businesses both domestically and 

internationally in any way, regardless of whether the objectives of such business is similar or related to 

the objectives of the Company. 

 

2. Addition objectives of the Company (from 30 clauses to 31 clause) 

Clause (31) Provide management services for organizations or businesses such as human resources 

management, accounting and information system.  

 

Consequently, the Company's objectives comprise 31 clauses, so that would like to propose to the Meeting of 

Shareholders to consider and approve the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of 

Association to comply with the amendment of the Company's objectives. 

 

“Clause 3 the Company’s objectives shall consist of 31 clauses, details attached form BMJ.002” 

Board’s Opinion:  The Board of Directors deemed it appropriate to propose the Meeting of Shareholders to 

consider and approve the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association as mentioned 

above as well as assigning to the person who authorized by the Company's Executive Committee having power 

to take any actions related to or necessary concerning review and correction of term or text, minutes of 

shareholders' meeting, Memorandum of association, and/or any applications, or operations in compliance with 

the registrar's order to submit the amendment of the Company's objectives and the Company's Memorandum of 

Association to Department of Business Development, Ministry of Commerce. 

 

Agenda 11 To consider any other business (if any). 

 

 

You are therefore invited to attend the meeting on the date, time and place above.  For a shareholder who wishes 

to appoint a proxy to attend and vote on their behalf, please complete the attached proxy form either form A or B and 

submit it to the Company before attending the meeting.  A Foreign shareholder who appoints a custodian in Thailand to 

deposit and take care of his shares, please use the attached proxy form either form A or B or C. 

If you are unable to attend the Meeting, you may appoint an independent director, whose CV is attached to the 

proxy form, as your proxy to attend and vote at the Meeting on your behalf.  

If any shareholders would like the Company to clarify for the issues related to this proposed agenda, Please sent 

your questions in advance to ir@asiaprecision.com  or Fax.038-458-751 within 20 April 2019 and   kindly indicate the 

Shareholders' name including the contact address, the questions will be collected for further explanation.  

 

The Company fixes 11 March 2019 as the record date for determining the shareholders entitled to attend the 2019 AGM . 

Yours sincerely, 

     Asia Precision Public Company Limited 

 

                   

                  (Mr. Apichat Karoonkornsakul) 

                                     President 

 

Remark:  If a shareholder wishes to receive the Annual Report 2017, please contact the Company Secretary of Asia 

Precision Public Company Limited to the phone number 038-468-300 148 or downloaded from the website. 

www.asiaprecision.com 

 

** Companies no giveaways gift To the shareholders at the meeting. 
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