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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานที่ 
 ประชุมเม่ือวนัเสาร์ท่ี 21 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4 เขตคลองเตย  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
3. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

 4.     นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ / 
     กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
     กรรมการผูอ้  านวยการ / กรรมการผูมี้อ  านาจ  
6. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ  กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร /  
     กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการผูมี้อ  านาจ 
7. นายสุริยล  อุดชาชน  กรรมการ 
8. นางสาวจิตติมา  การุณกรสกุล กรรมการ  

กรรมการลาประชุม  
1. นายภทัร์  การุณกรสกลุ  กรรมการ  

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุโรจน ์ นิธิพรศรี   เลขานุการบริษทั/ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นบญัชีและการเงิน   

ที่ปรึกษากฎหมาย  
1. นายสุกิจ พสุธาสถิตย ์   

ผู้สอบบัญชี และทีมตรวจสอบบัญชี  จากบริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั 
1. นายเจษฎา  หงัสพฤกษ ์  ผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย   
2. นายสุพจน์  มหนัตชยัสกลุ  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 
นายอนุโรจน ์ นิธิพรศรี ผูด้  าเนินรายการ ไดก้ล่าวแนะน าตนเอง พร้อมทั้งต าแหน่งหนา้ท่ีในการบริหารงานคือ เลขานุการบริษทั และผูบ้ริหาร

สูงสุดทางดา้นบญัชีและการเงิน  ไดแ้ถลงวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 26 ราย  นบัจ านวนหุน้ได ้138,845,413 หุน้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน จ านวน 23 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้251,049,065 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทั้งหมดเป็น จ านวน 49 ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 
389,894,478 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 59.0749 ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั จ านวนทั้งส้ิน 659,999,862 หุน้ ถือวา่
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
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จากนั้นไดก้ล่าวแนะน ากรรมการทุกท่านของบริษทั และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  
บริษทัไดเ้รียนเชิญนายสุกิจ พสุธาสถิต ท่ีปรึกษากฎหมาย  เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน  ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั พร้อมทั้งไดเ้รียนเชิญ นายเจษฎา  หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย  เขา้ร่วมตอบขอ้ซกัถามใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน    

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเพิ่มเติมวา่  ในระหวา่งวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 บริษทั
ไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ บน
เวบ็ไซตข์องบริษทั  เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั   

จากนั้น ไดก้ล่าวช้ีแจงเก่ียวกบัวธีิการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัร

ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หากท่านใดยงัไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการแจกใหก้บัท่านต่อไป 
2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถามก่อนจึงจะใหมี้การลงมติส าหรับวาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึนและขอให้
ท่านแจง้ ช่ือ นามสกลุ และในกรณีท่ีท่านเป็นผูรั้บมอบฉนัทะกรุณาแจง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีท่านรับมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง 

3. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนน   
3.1  กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  

         ผูถื้อหุน้ทุกท่าน มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง ต่อหน่ึงหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใด อยา่งหน่ึงคือ เห็น
ดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน     (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ  

3.2 กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  
         ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียง
ของผูรั้บมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง   
          กรณีผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็น
ควร 

4. ภายหลงัท่ีท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเวน้วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบซ่ึงไม่ต้อง
ลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด กรุณายกมือข้ึนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี
จดัเกบ็บตัรลงคะแนน เกบ็บตัรลงคะแนนเสียงของท่าน 

5. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ วาระท่ี 6 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ 
งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นชอบ หรือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ทั้งน้ี เพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะใหพ้ิจารณาวาระถดัไป 

ทั้งน้ีกรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยนืยนัการลงคะแนน เช่น ลงคะแนน
เสียงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรยนืยนัการลงคะแนน หรือกรณีท่ีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยนืยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบั เป็นตน้ 

6. เพื่อใหก้ารเกบ็บตัรลงคะแนน  เป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อ
หุน้ท่ีเห็นดว้ยเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ี และ
หลงัเลิกประชุมฯ แลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่าน ส่งคืนบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีเช่นกนั 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวธีิการประชุม และการลงคะแนนเสียง 
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบเฉพาะบริษัท

สนิทรพัย์รวม 1,871.88        1,422.91        

หนีส้นิรวม 401.27           140.61           

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,470.61        1,282.30        

รายไดร้วม 1,287.09        982.67           

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 136.18           102.48           

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 148.37             102.48             

ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.22                 0.16                 

รายการ
งบการเงินประจ าปี 2560

นอกจากนั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นวนัน้ี  บริษทัไดมี้บริการนวดแผนไทยให้กบัท่านผูถื้อหุ้น  โดยบริษทัไดเ้ชิญคนพิการทางสายตาท่ีมี
ความช านาญดา้นการนวดแผนไทย มาใหบ้ริการนวดคอ บ่า ไหล่ กบัผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถรับบริการไดท่ี้ดา้นหลงัหอ้งประชุม  

ก่อนเขา้ระเบียบวาระการประชุมนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษทั) ไดก้ล่าวรายงานเก่ียวกบัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ โดย
บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition against corruption) 
ตั้งแต่ธนัวาคม 2560 ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการขอการรับรอง และบริษทัไดแ้ต่งตั้งและจดัส่งเจา้หนา้ท่ีเพื่อเขา้รับการอบรม กบั CAC เพื่อบริษทัจะ
ไดก้ าหนดนโยบายท่ีเป็นมาตรฐาน และผ่านการรับรองจาก CAC   ทั้งน้ีใน     ปี 2560  บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดในดา้น
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

ประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 

2560 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
มต ิ  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 391,698,906 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 ปรากฏรายละเอียดตามรายงาน

ประจ าปี 2560 ของบริษทัซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบั 3) และไดม้อบหมายให้นายอภิชาติ 
การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายอภิชาต ิการุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ)  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในรอบ
ปี 2560  ดงัน้ี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 

 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ใจภาพรวมธุรกิจของบริษทั  จึงขออธิบายการด าเนินงานของบริษทั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับปี 2560 ภาพรวมผลการด าเนินงานเป็นดงัน้ี 
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต ์ด าเนินงานภายใต ้บริษทั และบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั (“พีทู”) ซ่ึงบริษทั     ถือหุน้ในพีทู ใน

สัดส่วนร้อยละ 100 จะเห็นวา่ผลประกอบการปรับตวัดีข้ึนจากปี 2558 และ 2559  ทั้งยอดขายและผลประกอบการเขา้มาสู่ภาวะปกติของธุรกิจ โดย
ยอดขายเติบโตข้ึนมาจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 10 และมีอตัราส่วนก าไรข้ึนตน้ประมาณร้อยละ 12 ส าหรับแนวโนม้ในปี 2561 ประมาณการจาก
ยอดรายไดท่ี้เกิดข้ึนตน้ปี 2561 ถือวา่เป็นสญัญาณท่ีดี ยอดขายมีการเติบโตต่อเน่ืองแบบมัน่คง 

2. กลุ่มธุรกิจบริหารจดัการน ้ า ด าเนินงานภายใต ้บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั (“ชลกิจ”) ซ่ึงถือหุน้โดยเอทู ในสัดส่วนร้อยละ 53.33 
(ชลกิจ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 120,000,000 บาท) ซ่ึงชลกิจมีบ่อเกบ็น ้าในจงัหวดัชลบุรี โดยชลกิจ ไดเ้ร่ิมจ าหน่ายน ้าใหก้บัลูกคา้แลว้ ตั้งแต่ปี 2558 
จนถึงปี 2559 และในปี 2560 ไม่มีรายได ้เน่ืองจากชลกิจและลูกคา้เอกชนแห่งหน่ึง อยูร่ะหว่างการเจรจาหาขอ้สรุปเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ร่วมกนัได ้ซ่ึงไดข้อ้ยติุและไดจ้ดัท าสัญญาซ้ือขายน ้ าฉบบัใหม่แลว้ ในเดือนสิงหาคม 2560 มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี  ก าหนดรอบสัญญาซ้ือขายน ้ า 
เร่ิม 1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคม ของทุกปี  ทั้งน้ีปริมาณน ้ าท่ีขาย  ในปีท่ี 1 – 3 ปีละไม่นอ้ยกวา่ 8,000,000 ลูกบาศกเ์มตร  และปีท่ี 4 เป็นตน้ไป ปีละ
ไม่น้อยกว่า 12,000,000 ลูกบาศก์เมตร  โดยลูกคา้ไดเ้ร่ิมสูบน ้ าตามสัญญาซ้ือขายน ้ าฉบบัใหม่แลว้ เม่ือเดือนมีนาคม 2561 ประมาณ  500,000 
ลูกบาศก์เมตร  และมีแผนจะสูบน ้ าอีกในเดือน เมษายน 2561 ถึง มิถุนายน 2561 อีกประมาณ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร  และกรกฎาคม 2561 อีก
ประมาณ 1,500,000  ลูกบาศกเ์มตร กจ็ะครบปริมาณน ้าท่ีตอ้งสูบตามสญัญาซ้ือขายน ้าดิบ ซ่ึงรอบการสูบน ้าน้ีเป็นรอบการสูบน ้าปกติของลูกคา้ ท่ีจะ
สูบน ้ าจากบ่อของชลกิจในหนา้ร้อน ดงันั้นในปี 2561 ชลกิจจะมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าดิบ ตั้งแต่ในไตรมาส 1 ปี ซ่ึงอาจจะมียอดรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายน ้าดิบไม่เยอะมากนกั  และคาดวา่ในไตรมาส 2 น่าจะเห็นยอดรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดิบท่ีเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง ด าเนินงานภายใต ้บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ากดั (“เอทู”) และในปี 2560 ไดจ้ดัตั้ง บริษทั 
เอพีซีเอส เทคโนโลย ี จ  ากดั  เพื่อสร้างความเห็นแกร่งทางธุรกิจ  ซ่ึงบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อใชใ้น
งานก่อสร้างโครงการในระบบสาธารณูปโภค   

โดยบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ไดเ้ร่ิมมีรายไดใ้นกลุ่มก่อสร้าง ตั้งแต่ปลายปี 2559  และในปี 2560 กลุ่มธุรกิจน้ีมีไดด้ าเนินงาน
เตม็ปี และมีอตัราก าไรขั้นตน้เติบโตไดดี้ โดยมีรายไดป้ระมาณ 303 ลา้นบาท และมีก าไรขั้นตน้ประมาณร้อยละ 14   

จากนั้นนายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผูอ้  านวยการ)  ไดเ้รียนเชิญนายสุริยล อุดชาชน กล่าวช้ีแจงใหท่ี้ประชุมรับทราบการ
ด าเนินงานของบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั ในรอบปี 2560 และแนวโนม้การด าเนินงานปี 2561  

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ได้กล่าวช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า การด าเนินงานของบริษทั เอทู 
เทคโนโลย ีจ ากดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั ในรอบปี 2560 เป็นสายงานทางดา้นวิศวกรรมรับเหมาก่อสร้าง โดยเนน้ไปท่ีโครงการท่ี
เป็นระบบสาธารณูปโภค โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
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1. ระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการขยะ เช่น การบริหารจดัการขยะ การก าจดัขยะ หรือ การแปรรูปขยะเป็นพลงังาน 
เป็นตน้ ในช่วงปี 2560 เอทูไดมี้โอกาสเขา้ไปรับงานเก่ียวกบัการก่อสร้างและการบริหารขยะกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง โดยมีพื้นท่ีการก่อสร้างอยูใ่น
จงัหวดัสระแกว้ ลกัษณะงานลูกคา้เป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เอทูด าเนินธุรกิจการก่อสร้าง งานโยธาท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด มีมูลค่างานประมาณ 200 ลา้นบาท  

ในช่วงปลายปี 2560 เอทูได้มีโอกาสเขา้ไปประมูลงานโครงการออกแบบ จดัหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบในรูป 
Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบโครงการบริหารจดัการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลงังานดว้ยเทคโนโลยเีชิงกล -
ชีวภาพ ท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุชภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั มีมูลค่าโครงการประมาณ 1,870 ลา้นบาท และเอทูได้
ชนะการประกวดราคาดงักล่าว ตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยความคืบหนา้โครงการในปัจจุบนัเอทูไดส่้งแบบ
ก่อสร้างเขา้ไปใหบ้ริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง  ส าหรับการด าเนินงานดา้นพื้นท่ีศูนยก์ าจดั
มูลฝอย  เอทูไดเ้ขา้ไปจดัเตรียมพื้นท่ีถมดิน จดัเตรียมส านกังานก่อสร้าง และคาดว่าในตน้เดือนพฤษภาคม 2561 จะมีพิธีวางเสาเขม็ และเร่ิมตน้
ก่อสร้าง โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 730 วนันบัแต่วนัท่ีแบบก่อสร้างไดรั้บการอนุมติั และจะตอ้งส่งมอบงานใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน เมษายน 2563 

ในไตรมาส 1 ของปี 2561 เอทูก็ไดรั้บงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะกบับริษทัเอกชน ซ่ึงมีมูลค่างานประมาณ 50 ลา้นบาท ซ่ึง
การด าเนินงานเป็นลกัษณะก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพื่อต่อเช่ือมเขา้กบัระบบโรงก าจดัขยะแห่งหน่ึงในจงัหวดัพิจิตร ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดย
ใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 8 เดือน คาดวา่น่าจะรับรู้รายไดท้ั้งหมดในปี 2561 

แนวโนม้ในอนาคตของการด าเนินการระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการขยะ ฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่ ธุรกิจประเภทน้ี
น่าจะเป็นธุรกิจท่ีท ารายไดใ้หก้บัเอทูไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเอทูยงัมีความพร้อม และมีศกัยภาพในการรับงานไดอี้กมาก ประกอบกบัการก าจดัขยะเพื่อ
เปล่ียนไปเป็นพลงังานทางเลือก เป็นโครงการท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน โดยในแต่ละทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการบริหารจดัการขยะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.  ระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประเภทน ้า  โดยโอกาสทางธุรกิจเกิดจากชลกิจ ด าเนินธุรกิจประเภทบริหารจดัการน ้า  
ซ่ึงจะมีการขายน ้ าให้กบัภาคเอกชน เพื่อจ าหน่ายไปยงักลุ่มลูกคา้นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  โดยลูกคา้จะตอ้งวางท่อน ้ าใตดิ้น มายงับ่อน ้ าของชลกิจ  
ซ่ึงการด าเนินงานก่อนหนา้น้ีลูกคา้จะจา้งบริษทัเอกชนแห่งอ่ืนในการก่อสร้างและวางท่อน ้ าใตดิ้น ดงันั้นเอทู ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จึงเห็น
โอกาสทางธุรกิจ และน ามาซ่ึงรายไดจ้ากการก่อสร้างวางท่อน ้ าใตดิ้น ซ่ึงในปี 2560 เอทูไดมี้การรับงานเก่ียวกบัการวางท่อน ้ าใตดิ้น โดยมีระยะทาง
ประมาณ 7 กิโลเมตรในจงัหวดัชลบุรี มีมูลค่างานประมาณ 50 ลา้นบาท นอกจากน้ีในปี 2561 เอทูยงัมีโอกาสไดรั้บงานก่อสร้างโครงการโรงผลิตน ้ า 
UF/RO จ านวน 2 แห่งในโครงการเดียวกนั  โดยทั้งสองโครงการมีก าลงัการผลิตน ้ารวมประมาณ 4,000 คิวต่อวนั มีมูลค่างานประมาณ 122 ลา้นบาท 
โดยเร่ิมก่อสร้างไปแลว้ ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ็โดยมีก าหนดตอ้งส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ประมาณเดือนตุลาคม 2561  

 แนวโน้มในอนาคตของการด าเนินการระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประเภทน ้ า  ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า ในกลุ่ม
บริษทัมีธุรกิจบริหารจดัการน ้า คือ ชลกิจ  ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของกลุ่มบริษทั ท่ีจะสามารถหางานก่อสร้างและบริหารระบบจดัการน ้ าจากลูกคา้ท่ีอยู่
ในกลุ่มน้ีได ้ควบคู่ไปกบัการเติบโตของชลกิจในอนาคต 

3. ธุรกิจประเภทพลงังาน เช่น  พลงังานโซล่าร์ เป็นตน้ โดยรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนเปิดโอกาสใหเ้อกชนผลิตไฟใชเ้อง หรือ
เรียกวา่ การผลิตโซล่าร์รูปทอ็ปในรูปแบบ ไพรเวพีพีเอ หรือสัญญาระหวา่งเอกชนดว้ยกนัท่ีจะใหเ้ช่าหลงัคาแลว้ขายไฟฟ้าใหใ้นราคาถูกวา่ท่ีซ้ือจากการ
ไฟฟ้า ซ่ึงทางกิจการพลงังาน (กกพ.) ไดมี้ระเบียบรองรับในเร่ืองน้ีแลว้ ดงันั้นเอทู จึงมีโอกาสท่ีจะเติบโตในธุรกิจน้ีอีกมาก โดยเอทูไดมี้โอกาสเขา้ไปรับ
งานประเภทโซล่าร์น้ี มีมูลค่างานทั้งหมดประมาณ 501 ลา้นบาท  

กล่าวสรุปผลการด าเนินงานปัจจุบนับริษทัมีโครงการท่ีอยูใ่นการด าเนินงานแลว้ มีมูลค่าประมาณ 2,960 ลา้นบาท  และคาดวา่ในปี 2561 
จะรับรู้รายไดป้ระมาณ 1,500 ลา้นบาท 

เม่ือนายสุริยล อุดชาชน  (กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ-เอทู ) ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของเอทูเสร็จส้ินแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ 

นางกรีติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามวา่   รายไดใ้นธุรกิจใดท่ีฝ่ายบริหาร  คิดวา่จะมีรายไดท่ี้
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

นายอภิชาติ การุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ หากมองในดา้นรายไดคิ้ดวา่รายไดใ้นแต่ละกลุ่มธุรกิจน่าจะมี
แนวโนม้ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตามความตอ้งการของตลาด โดยธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละธุรกิจบริหารจดัการน ้า  อาจจะไม่ไดมี้ยอดรายไดท่ี้เติบโต
แบบกา้วกระโดด เหมือนกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 

โดยธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ยอดรายไดต้ั้งแต่ปี 2560 และประมาณการรายไดข้องปี 2561  เป็นการเติบโตของรายไดแ้บบกา้วกระโดด  
อนัเน่ืองมาจากเป็นการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนน้การก่อสร้างในระบบสาธารณูปโภค การบริหารจดัการมูลฝอย  ระบบพลงังานทดแทน  และการ
บริหารจดัการน ้า ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตไดอี้ก เน่ืองจากปัจจุบนัภาคเอกชน และรัฐบาลมีแผนในการพฒันาระบบสาธารณูปโภค การบริหารจดัการขยะ
ในทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ  

นางกรีติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามวา่  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่าง
กนั  ดงันั้นฝ่ายบริหารคิดวา่การด าเนินธุรกิจมีความเส่ียงในแต่ละธุรกิจอยา่งไรบา้ง 

นายอภิชาติ การุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ จะขอยกตวัอยา่งความเส่ียงแต่ละธุรกิจดงัน้ี  
ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ น่าจะเป็นการพฒันาของเทคโนโลยใีนอนาคต ไม่วา่จะเป็นในดา้นการ

ผลิต หรือการพฒันาเพื่อใหท้นัต่อคู่แข่งทางธุรกิจ 
ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริหารจดัการน ้ า น่าจะเป็นความเส่ียงจากสภาพอากาศ  ปริมาณฝนท่ีไม่ตกตามฤดูกาล  เป็นตน้ 

แต่อยา่งไรกต็ามชลกิจไดห้ามาตรการรองรับความเส่ียงคือ หาแหล่งน ้าส ารองอ่ืนในบริเวณเดียวกนั  โดยหากน ้ าในบ่อมีปริมาณไม่เพียงพอท่ีจะส่งลูกคา้  
ชลกิจสามารถติดต่อซ้ือน ้าจากบ่อน ้าใกลเ้คียงกนัได ้แต่อาจจะท าใหมี้ตน้ทุนค่าน ้าท่ีแพงข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ริการจดัการส่งน ้าไดเ้ป็นไปตามสัญญา 

นางกีรติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า  บริษทัมีการบริหารจดัการบุคลากรอยา่งไร เพื่อ
รักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถเหล่านั้นใหอ้ยูก่บับริษทั 

นายอภิชาติ การุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  เร่ืองคนเป็นจุดแขง็ของการด าเนินงานธุรกิจ  ยกตวัอยา่งเช่น 
ธุรกิจน ้ า ชลกิจจะมีทีมบริหารงานท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจน ้ า  กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 
ปัจจุบนับุคลากรในองคก์ร มีความช านาญในงานท่ีท ากวา่ 20 ปี  และบุคลากรถือวา่เป็นก าลงัส าคญัหลกัในการขบัเคล่ือนงาน ทั้งน้ีบริษทัไดพ้ฒันาระบบ
เคร่ืองจกัรอตัโนมติั (Automation) มาใชใ้นการผลิตสินคา้ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีขบัเคล่ือนมาหลายปีท่ีผา่นมา เพื่อรองรับการขยายตวั  ในการบริหารจดัการ
บุคลากร จะมีการส่งบุคลากรเขา้รับการพฒันาความช านาญการต่างๆ มีสวสัดิการอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

นายธารา ชลปราณี   (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ บ่อน ้าของชลกิจมีพื้นท่ีประมาณก่ีไร่ และชลกิจจะมีน ้ าส่งไดต้ามสัญญาซ้ือขายน ้ าดิบท่ีมีต่อ
ลูกคา้หรือไม่ 

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ชลกิจมีพื้นท่ีบ่อเก็บน ้ ารวมทั้ง 5 บ่อ ประมาณ 442 ไร่ 
ลกัษณะพื้นท่ีบ่อเกบ็น ้าของชลกิจอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นทางตน้น ้า ซ่ึงชลกิจจะมีประตูเพื่อเปิดรับน ้าจากตน้น ้า  ดงันั้นน ้าท่ีลงในบ่อเกบ็น ้า จะมาจาก 2 แหล่ง  
คือ น ้าฝนท่ีตกตามฤดูกาล  และทางน ้ าท่ีเป็นแหล่งตน้น ้ า ซ่ึงจากสถิติท่ีผา่นมาปริมาณน ้ าในบ่อมีเพียงพอท่ีจะสามารถส่งไดต้ามสัญญาซ้ือขายน ้ าท่ีมีต่อ
ลูกคา้ แต่อยา่งไรก็ตาม ตามท่ีไดเ้รียนให้ท่ีประชุมทราบว่า ชลกิจก็หาแหล่งน ้ าส ารองในบริเวณใกลเ้คียง เพื่อลดความเส่ียงในกรณีท่ีปริมาณน ้ ามีไม่
เพียงพอต่อการส่งใหลู้กคา้ หรือในปีท่ีมีวกิฤตการณ์ฝนแลง้ 

นาย ปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  ผลการด าเนินงานปี 2560 ของชลกิจขาดทุนเน่ืองจากเหตุผลใด  
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในงวดปี 2560 เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

เงินเดือน ค่าไฟฟ้า ค่าบ ารุงรักษา ค่าซ่อมแซม และดอกเบ้ียเงินกู ้แต่เน่ืองจากปี 2560 ชลกิจไม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดิบ  จึงท าใหมี้ผลการด าเนินงาน
ขาดทุน ในปี 2561 คาดวา่ผลการด าเนินงานน่าจะดีข้ึน 

นาย ปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  ในงบการเงินรวมค่าสิทธิจากสญัญาขายน ้าดิบ ของชลกิจ  มีค่าใชจ่้ายประมาณเท่าใด
ต่อปี 

นาย อนุโรจน์  นิธิพรศรี  (เลขานุการบริษัท) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ค่าสิทธิจากสญัญาขายน ้าดิบของชลกิจ เป็นค่าใชจ่้ายตดัจ่าย จ านวน 
5.66 ลา้นบาทต่อปี    

นายนฤศันส์ ข าวิวรรธน์  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ ก่อนหนา้น้ีไดรั้บทราบข่าวว่ากระทรวงพลงังานจะชะลอการซ้ือไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน ฝ่ายบริหารคาดการณ์วา่จะส่งผลกระทบต่อเอทูอยา่งไรบา้ง 

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า กระทรวงพลงังานไดแ้จง้ชะลอการซ้ือไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน เพื่อทบทวนมาตรการใหม่ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเอทู แต่อยา่งไรก็ตามเอทูยงัคงมีงานทางดา้นอ่ืนตามท่ีไดเ้รียนแจง้ใหท่ี้ประชุมได้
ทราบ 

นายนฤศันส์ ข าวิวรรธน์  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ เน่ืองจากเอทูไดรั้บงานก่อสร้าง โดยมีมูลค่าโครงการขนาด 1,000 ลา้นบาทข้ึนไป ฝ่าย
บริหารคาดการณ์วา่ธุรกิจน้ีจะสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไปหรือไม่ 
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นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ฝ่ายบริหารคาดการณ์วา่แนวโนม้ในอนาคตเอทูน่าจะมี
งานเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงการด าเนินงานก่อสร้างของเอทูตามท่ีไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เป็นการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาล
มีนโยบายสนบัสนุน  ยกตวัอยา่งเช่น การก าจดัขยะท่ีสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยใีหม่แทนการฝังกลบ หรือเผา และยงัไดพ้ลงังานทดแทนเพื่อน ามาผลิต
ไฟฟ้าได ้ เป็นตน้ ดงันั้นเอทูไดรั้บงานโครงการของบริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั จึงไดน้ าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งมาก มาใช้
ในกระบวนการก าจดั ซ่ึงเป็นการหมกัขยะเพื่อใหไ้ดก๊้าซ น ามาผลิตไฟฟ้าไดน้ั้น น่าจะเป็นโครงการแรกท่ีจะสามารถต่อยอดทางธุรกิจได ้ จึงคาดการณ์วา่
น่าจะมีงานโครงการลกัษณะน้ีอีก  

นายนฤศันส์ ข าววิรรธน์  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ ส าหรับงานโครงการก่อสร้างและบริหารจดัการขยะน้ี มีคู่แข่งทางการคา้หรือไม่  
นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เป็นปกติของการท าธุรกิจก็จะตอ้งมีคู่แข่งทางการคา้  

แต่ลกัษณะงานของเอทู การยืน่ประกวดราคา ลูกคา้จะไม่ไดใ้ชร้าคาอยา่งเดียวเป็นจุดตดัสินใจ แต่จะพิจารณาจากการออกแบบ เทคโนโลยท่ีีใช ้ผลพลอย
ไดข้องเทคโนโลยท่ีีใชส้ามารถสร้างมูลค่าได ้เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามถา้โครงการออกแบบและก าจดัมูลฝอยอ่อนนุชแลว้เสร็จ จะมีองคก์ารส่วนภูมิภาค
ต่างๆ ในหลายจงัหวดัเขา้มาส ารวจดูงาน  ซ่ึงส่ิงน้ีน่าจะสามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจได ้และถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีจะสามารถต่อสู้กบัคู่แข่งทางธุรกิจได ้

นาย ปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  โครงการก่อสร้างระบบการจดัการมูลฝอย  ณ ศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช  ใชร้ะยะเวลา
ก่อสร้างเท่าใด  และจะรับรู้รายไดท้ั้งหมดในปี 2561 หรือไม่ 

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  โครงการก่อสร้างระบบการจดัการมูลฝอย  ณ ศูนย์
ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช  ใชร้ะยะเวลาการสร้างประมาณ  730 วนั  และการรับรู้รายไดจ้ะรับรู้ตามอตัราส่วนงานท่ีก่อสร้างเสร็จ โดยคาดวา่จะปี 2561 จะรับรู้
รายไดจ้ากโครงการน้ีประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

นาย ปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่   โครงการก่อสร้างระบบการจดัการมูลฝอย  ณ ศูนยก์ าจดัมูลฝอย อ่อนนุช  เอทูจะตอ้ง
กูเ้งินจากสถาบนัการเงินเพิ่มหรือไม่ และวงเงินท่ีจะตอ้งกูป้ระมาณก่ีบาท 

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  เน่ืองจาก โครงการก่อสร้างระบบการจดัการมูลฝอย  
ณ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช  เอทูไม่ใช่เจ้าของโครงการก่อสร้าง จึงไม่จ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทุนจ านวนมาก  โดยลักษณะของเอทูคือ เป็น
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง  เม่ือก่อสร้างงานใหก้บัลูกคา้แลว้ จะมีการเบิกเงินค่าก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามงวดงานท่ีก าหนดในสัญญา ดงันั้นลกัษณะการบริหารจดั
การเงินจะเป็นการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน  

นายธารา ชลปราณี   (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า โครงการก่อสร้างระบบการจดัการมูลฝอย  ณ ศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุชมีพื้นท่ีก่อสร้าง
จ านวนเท่าใด  

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ พื้นท่ีก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 20 ไร่ 
นายธารา ชลปราณี   (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ การด าเนินงานของเอทูในโครงการเดินระบบเพื่อก าจดัขยะอ่อนนุชนั้น มีความเส่ียงในดา้น

ของกล่ินเหมน็ท่ีจะกระทบต่อบริเวณชุมชนรอบศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุชหรือไม่  
นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการก าจดัขยะเป็นเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยั มีประสิทธิภาพในการก าจดั โดยลกัษณะการก าจดัขยะเป็นการหมกัขยะเพื่อให้ไดก๊้าซ  หรือเรียกว่าเทคโนโลย ี MYT  (Maximum Yield 
Technology) ซ่ึงเป็นการหมกัในระบบปิด  ดงันั้นในกระบวนการน้ีจะไม่ก่อใหเ้กิดควนั หรือกล่ิน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ กรณีท่ี
อาจจะเกิดกล่ินขยะข้ึนไดน้ั้น อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นช่วงระหว่างท่ีเจา้หน้าของกรุงเทพมหานครขนขยะมาส่งท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อเตรียมเขา้
กระบวนการก าจดั 

นายธารา ชลปราณี   (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ การด าเนินงานของเอทู ในโครงการเดินระบบเพื่อก าจดัขยะอ่อนนุชนั้น  ในกระบวนการหมกั
ขยะจะเกิดก๊าซ ซ่ึงจะสามารถน าไปผลิตไฟฟ้าไดป้ระมาณก่ีเมกะวตัต ์ และบริษทัจะมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟหรือไม่ 

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ก๊าซท่ีไดจ้ากการหมกัขยะนั้น น าไปผลิตเป็นไฟฟ้าได้
ประมาณ 4.2 เมกะวตัต์  ซ่ึงทางกรุงเทพมหานครจะผลิตเป็นไฟฟ้าและใชภ้ายในโครงการประมาณ 1.2 เมกะวตัต์  และจะขายให้การไฟฟ้านครหลวง 
ประมาณ 3 เมกะวตัต ์ ซ่ึงรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเป็นของกรุงเทพมหานคร เอทูมีหนา้ท่ีบริหารจดัการระบบเพียงอยา่งเดียว 

 มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 ตามท่ีเสนอ (เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มี
การลงมติในวาระน้ี) 
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วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติั และรับรองงบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานแลว้ ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี
ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงินในปีท่ีผา่นมาของบริษทัใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบ  

นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ซ่ึงก าหนดให้
บริษทัตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบ
การเงินประจ าปี 2560 ซ่ึงแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทั ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  

งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผูส้อบบญัชี บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั (“ผูส้อบ
บญัชี”)  ไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แบบไม่มีเง่ือนไข  

นาย ปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล (ผู้ถือหุ้น ) สอบถามวา่   ตามท่ีปรากฎในงบการเงิน หนา้ท่ี  3 ในส่วนของเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขอ้
การดอ้ยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน ้า จ านวน 153.91 ลา้นบาท หมายถึงอยา่งไร 

นายเจษฎา  หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชี ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  เป็นเร่ืองของการดอ้ยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน ้ า ซ่ึงเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีผูส้อบบญัชีคนเดิมไดร้ายงานในรายงานการสอบบญัชี ปี 2559 เป็นช่วงท่ีการด าเนินงานของชลกิจหยดุชะงกั เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการเจรจา
สัญญาการซ้ือขายน ้ าดิบ แต่ในปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดเ้รียนช้ีแจงว่า สัญญาดงักล่าวไดล้งนามเรียบร้อยแลว้ ในปี 2560  และได้
ขายน ้าใหก้บัลูกคา้แลว้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561  แต่ตามท่ีปรากฎเป็นความเห็นของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การขายน ้ า
ใหก้บัลูกคา้ ดงันั้นเพื่อใหเ้ป็นไปตามวธีิการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่าดงักล่าว โดยสิทธิตามสัญญาซ้ือ
ขายน ้าดงักล่าวจะอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทั มีการค านวณและบนัทึกรายการตั้งแต่ปี 2559 ซ่ึงเป็นปีท่ีเอทู เขา้ไปลงทุนในชลกิจในสัดส่วนร้อย
ละ 53.33 ซ่ึงการแสดงรายการดงักล่าวเป็นการปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ โดยท่ีมาของ
ตวัเลขนั้น มาจากการประเมินราคาสญัญาซ้ือขายน ้าดิบชลกิจ  ซ่ึงค านวณโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัท่ีเอทูซ้ือหุน้ชลกิจ 

นาย ปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ (ผู้ถือหุ้น ) สอบถามวา่   ตามท่ีปรากฎในงบการเงิน ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน  สิทธิจากสัญญาขายน ้ า
ดิบ  ปี 2559 เป็นจ านวน 159.57  ลา้นบาท และปี 2560 เป็นจ านวน 153.91 ลา้นบาท  ท าไมตวัเลขถึงไม่เท่ากนั  

นายเจษฎา  หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชี ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ จ านวนลดลงเป็นไปตามท่ีนายอนุโรจน์  นิธิพรศรี ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุม
ทราบเก่ียวกบัการตดัจ าหน่ายค่าสิทธิสญัญาขายน ้าดิบ ซ่ึงปี 2560 ตดัเป็นค่าใชจ่้ายรายปี จ านวน 5.66 ลา้นบาท 

นาย ปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล (ผู้ถือหุ้น ) สอบถามวา่   ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชี  จะประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน โดยคาดวา่จะประกาศใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2562 จะมีผลกระทบอยา่งไรกบับริษทับา้ง  

นายเจษฎา  หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชี ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ในงบการเงิน ปี 2561 จะแสดงการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ไว ้แต่โดยหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีจะมองเร่ืองใหญ่ คือ เร่ืองหน้ีสงสัยจะ
สูญ ซ่ึงมาตรฐานท่ีปฏิบติัใชปั้จจุบนัจะประเมินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้ง ณ ส้ินงวดวา่มีระยะเวลาเท่าใด  แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน จะประเมินจากอตัราความเส่ียงจากยอดลูกหน้ี โดยมองขอ้มูลในอดีตโดยดูจากสถิติการขายในอดีต เม่ือมีการขายก็จะตอ้ง
ตั้งหน้ีสงสัยจะสูญข้ึนมา ซ่ึงผลกระทบส่วนใหญ่จะกระทบกับธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจเช่าการเงิน (หรือลีสซ่ิง) เป็นต้น และอีกเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบจากการปฏิบติัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 คือ การท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   

แต่ในมุมของการด าเนินธุรกิจของบริษทั  เร่ืองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  จากขอ้มูลในอดีตยอดลูกหน้ีการคา้ท่ีผา่นมา ของบริษทั แทบ
จะไม่มีประวติัเป็นลูกหน้ีการคา้สูญ  และในเร่ืองการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษทัแทบไม่มีการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้  ดงันั้นหากประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจจะไม่เป็นสาระส าคญั  

นาย ปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ (ผู้ถือหุ้น ) สอบถามวา่   ในงบการเงิน  ส่วนของงบแสดงฐานะการเงินท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงเพราะ
เหตุใด  

นายเจษฎา  หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชี ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงไปเกิดจากการคิดค่าเส่ือมราคาประจ าปี 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามท่ีแสดงรายไดแ้ละอตัราก าไรขั้นตน้แต่ละส่วนงาน ควรจะตอ้ง

จดัพิมพล่์วงหนา้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ย 
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ประธานฯ  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัจะเกบ็ค าแนะน าไวพ้ิจารณา 
นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย จ านวน 165 ลา้นบาท  นั้นเหตุใดจึงไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี   (เลขานุการบริษัท) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เป็นเงินใหกู้ย้มืแก่เอทู ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือ

หุน้ในเอทู คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ100 และเงินกูย้มืจ านวน 165 ลา้นบาท ไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั  
นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ ตามงบการเงิน ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวม รายการสินทรัพย์

หมุนเวยีนอ่ืน ปี 2559 มีจ านวน 7.14 ลา้นบาท  และปี 2560 มีจ านวน 10 ลา้นบาท  เหตุใดจึงเพิ่มข้ึน 
นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี   (เลขานุการบริษัท) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เพิ่มข้ึนเน่ืองจากบริษทัไดน้ าเงินฝากธนาคารไปค ้าประกนัวงเงิน

หนงัสือค ้าประกนัการประกวดราคาของเอทู ซ่ึงเป็นวงเงินชัว่คราว 
นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ ปี 2560 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารงาน  เหตุใดจึงเพิ่มข้ึน 
นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี   (เลขานุการบริษัท) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารงาน ของบริษทัลดลงจากปี 2560  
นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ เหตุใดงบการเงินจึงมีการเขียนวา่ "ฉบบัปรับปรุง" หมายถึงปรับปรุงรายการใด 
นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี   (เลขานุการบริษัท) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ มีการปรับปรุงภาระหน้ีภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ ในงบการเงินหนา้ 10 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัมาตรฐานรายงานทาง

การเงินใหม่  ขอ้ 2.1 บริษทัไดใ้ชม้าตรฐานรายงานทางการเงินทุกฉบบัแลว้หรือไม่ และมีผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ 
นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี   (เลขานุการบริษัท) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดใ้ชม้าตรฐานรายงานทางการเงินทุกฉบบัแลว้  ยกเวน้

มาตรฐานการรายงานทางเงินท่ีสภาวิชาชีพบญัชียงัไม่ประกาศใช ้ ทั้งน้ีการใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินตามขอ้ 2.1 นั้น  ส าหรับผลกระทบจาก
การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ ตามขอ้มูลงบการเงิน  บญัชีท่ีดิน บริษทัใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีแบบใด เป็นส่วนได้
เสีย หรือวธีิราคาทุน 

นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี   (เลขานุการบริษัท) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัใชว้ธีิการบนัทึกบญัชีตามวธีิราคาทุน 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 391,700,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2560 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560   

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอภิชาติ การุณกรสกลุ กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
 นายอภิชาติ การุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดใหมี้การจ่ายเงินปันผลใน
อตัรานอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การ
ขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 102.48  ลา้นบาท 
เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัยงัมีความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน ดงันั้นจึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2560  
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นาย ปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า  สาเหตุท่ีบริษทัไม่จ่ายเงินปันผลเน่ืองจากยงัความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียนใน
เร่ืองใดบา้ง  

นายอภิชาติ การุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัจะมองภาพรวมทั้งกลุ่มบริษทั โดยจะเงินท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินงาน จะส ารองไวใ้ชห้มุนเวยีนภายในกลุ่มบริษทั ยกตวัอยา่งเช่น เอทู ประกอบธุรกิจก่อสร้างตอ้งใชเ้งินทุนในการหมุนเวียนค่อนขา้งมาก ซ่ึงมีการ
เพิ่มทุนเป็นระยะ ซ่ึงปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 500 ลา้นบาท  จะเห็นไดว้า่บริษทัยงัมีความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวด ี (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่  บริษทัไม่ไดจ่้ายเงินปันผลมาแลว้ก่ีปี 
นายอภิชาติ การุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ 5 ปี  โดยในปี 2556 - 2558 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุน

สุทธิ  และปี 2559 - 2560 บริษทัมีผลประกอบการเป็นก าไรสุทธิ โดยในปีท่ีมีผลประกอบการเป็นก าไรสุทธิ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ก็จะตอ้ง
ค านึงว่า เงินทุนท่ีเหลืออยูจ่ะน ามาจ่ายเงินปันให้กบัผูถื้อหุ้น  หรือวา่จะเก็บไวเ้ป็นเงินทุนส ารองไวใ้ชห้มุนเวียน โดยสภาวะปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยู่
ระหวา่งการขยายธุรกิจ และมีโอกาสเติบโตสูง จึงมีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินไวเ้พื่อขบัเคล่ือนธุรกิจ และเพื่อสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีอตัรา
ผลตอบแทนเงินปันผลคืนแก่ผูถื้อหุน้ในอนาคต 

มต ิ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 391,700,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่  5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และไดม้อบหมายใหน้าย
อภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ ผูก้ล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ 

นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ)  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  ซ่ึงการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัมี
รายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายณรงค ์  วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

2. นายสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

3. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ/กรรมการผูมี้อ  านาจ/กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหาร 

ทั้งน้ีในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหน้า บนเวบ็ไซต์ของบริษทั  เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ไดผ้า่นขั้นตอนของคณะกรรมการ   สรรหา  ซ่ึงได้
พิจารณาโดยการเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนด  และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอรายช่ือบุคคล 3 ท่านซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง พร้อมประวติัของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวติัโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย
หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) ไดแ้ก่ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 

คร้ัง คร้ังละ
จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ านวนเงิน

รวม

ประธาน     6  20,000   120,000  120,000     4  10,000     40,000   120,000     2  10,000     20,000         -       2  10,000     20,000         -     200,000    240,000    440,000

รองประธาน     6  10,000     60,000  120,000     4           -                -                -       2           -                -           -       2           -                -           -       60,000    120,000    180,000

กรรมการ     6  10,000   240,000  240,000     4    5,000     40,000   120,000     2    5,000     20,000         -       2           -                -           -     300,000    360,000    660,000

กรรมการ (ผูบ้ริหาร)     6           -    -              -       4           -                -                -       2           -                -           -       2           -    -          -                -                 -                 -   
รวม   420,000 480,000   80,000 240,000   40,000         -     20,000         -   560,000 720,000 1,280,000

720,000

2,000,000

ค่าบ าเหน็จกรรมการ(จดัสรรตามผลประกอบการ)

รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ทั้งส้ินไม่เกนิ

ค่าเบี้ย

ประชุม

ค่าตอบ

แทน
รวม (ต่อปี)ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

และค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

ความเส่ียง

ค่าตอบ

แทน

1. นายณรงค ์  วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

2. นายสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

3. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ/กรรมการผูมี้อ  านาจ/กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหาร 

ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  เพื่อให้เป็นตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จะออกจากท่ีประชุมสักครู่ 
จนกวา่ผูถื้อหุน้จะไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จส้ิน 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง ประเภทกรรมการ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง) 

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%) งดออกเสียง (%) บัตรเสีย (%) 
1. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ/ 

กรรมการอิสระ 
391,700,637 100.0000 110 - - - - - 

2. นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี กรรมการ 391,700,637 100.0000 110 - - - - - 
3. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการ 391,700,747 100.0000 - - - - - - 

 เม่ือท่ีประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งแลว้ ประธานจึงเชิญใหก้รรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้หอ้งประชุม 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ส าหรับปี 2561 รวมทั้งส้ินเป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท โดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ประธานฯ ไดม้อบหมาย
ให ้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุป 

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีทุกปี โดยในปี 2561  ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจ านวนเงินไม่เกิน 2 ลา้น
บาท โดยหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษทั ซ่ึงไดร่้วมกนัพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษทั ความเหมาะสมและเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัหรือใกลเ้คียง และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยตามตารางค่าตอบแทนขา้งตน้น้ี   ค่าตอบแทนกรรมการท่ีขออนุมติัมีวงเงินเท่ากบัปี 2560 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารขอไม่รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
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 นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี  (ผู้ถือหุ้น)  กล่าวช่ืนชมคณะกรรมการบริษทัท่ีไม่ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการมาเป็นระยะเวลา
หลายปี 

 มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 391,700,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 และ
ไดม้อบหมายให ้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายอภิชาต ิการุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ)   ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทุกปี  

เพื่อความโปร่งใส ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงไดใ้ห้ส านักงานตรวจสอบบญัชีหลายแห่งท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน กลต.  เสนอราคาค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2561 มายงับริษทัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและอนุมติั และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งนายเจษฎา 
หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิ
ภาณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  ของบริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2561  และก าหนดค่าสอบบญัชี
เป็นจ านวนเงิน 1,194,000 บาทต่อปี  เน่ืองจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบบญัชีและ
รองรับการขยายตวัของบริษทัได ้ รวมถึงค่าตอบแทนการผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจของบริษทั โดยรายละเอียดค่าสอบบญัชีของ
บริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้แลว้  ประกอบดว้ย 

รายละเอยีด 2559 2560 2561 (ปีที่เสนอ) 

 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)  ของบริษทั 1,010,000.- 1,080,000.- 1,134,000.- 
 2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุน ของบริษทั 80,000.- 60,000.- 60,000.- 

รวม 1,090,000.- 1,140,000.- 1,194,000.- 
3.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้ระหว่างปฏิบัติงาน  เรียกเกบ็ตามจริง เรียกเกบ็ตามจริง เรียกเกบ็ตามจริง 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

นายธารา ชลปราณี   (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะวา่ ในปีถดัไปบริษทัควรแจง้ช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูล 
ประธานฯ  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัจะเกบ็ค าแนะน าไวพ้ิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัตามรายช่ือท่ีเสนอ และก าหนด       ค่าสอบบญัชี
เป็นจ านวนเงิน 1,194,000 บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 391,700,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 

- มนู เลียวไพโรจน์ - 

- อนุโรจน์ นิธิพรศรี - 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

ประธานฯ  ไดม้อบหมายใหน้ายอภิชาติ การุณกรสกลุ กรรมการผูอ้  านวยการไดก้ล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ  

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) แจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบว่า บริษทัขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมโครงการเยีย่มชม
โรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี  ในวนัเสาร์ท่ี 2 มิถุนายน 2561 โดยบริษทัไดใ้หสิ้ทธ์ิผูถื้อหุน้เขา้เยีย่มชมโรงงาน ไม่เกิน 40 ท่าน และ
ใหสิ้ทธ์ิผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยก าหนดรายช่ือ          ผูถื้อหุน้ (Recode Date) ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 

ท่านผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเยีย่มชมโรงงานได ้โดยกรอกใบสมคัร ณ สถานท่ีประชุม  หรือ ส่งโทรสารท่ีเบอร์  
038-458-751 เปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ีท่านสามารถดูก าหนดการเดินทางและรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั  

บริษทัจะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิเยีย่มชมโรงงานในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561  

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี  (ผู้ถือหุ้น)   กล่าวขอบคุณบริษทัท่ีไดจ้ดักิจกรรมใหบ้ริการนวดคนพิการแก่ผูถื้อหุน้ พร้อมกล่าวช่ืน
ชมบริษทัท่ีไดใ้หค้วามส าคญั และสนบัสนุนโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ  ซ่ึงถือเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บับริษทัจดทะเบียนฯ อ่ืน 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.53 น. 

 

                                                                       ลงช่ือ_______________________________________ประธานท่ีประชุม 
      (นายมนู เลียวไพโรจน)์ 

 
 

                                                                       ลงช่ือ_______________________________________เลขานุการบริษทั 
                                                                                                             (นายอนุโรจน ์ นิธิพรศรี)  
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-Translation- 

 

Asia Precision Public Company Limited 

Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders 

 

 

Date and Venue 

 The meeting was held on Saturday, 21nd April 2018 at 10.00 hrs., 17th Fl. Theptarin Hospital, 3850 Rama 4 Rd. 

Klong Toey, Bangkok. 

Directors who attended the Meeting 

1. Mr. Manu Leopairote               Board Chairman/Independent Director 

2. Prof. Udomsil Srisangnam, M.D. Vice Chairman/ Chairman of the Audit CommitteeChairman of the 

Recruitment and Compensation   Committee/ Independent Director 

3. Mr. Narong Warongkriangkrai Director/ Audit CommitteeChairman / Recruitment and 

Compensation Committee / Independent Director  

4. Mr. Sompote Valyasevi  Director/Chairman of Risk Management Committee/  

Audit Committee/Recruitment and Compensation Committee/ 

Independent Director 

5. Mr. Apichart Karoonkornsakul  Director/Authorized/President 

6. Mr. Chairoj Vetnaruemarn  Director/Authorized 

7. Mr. Suriyol Udchachon  Director 

8.  Ms. Chittima Karoonkornsakul  Director 

Absent Directors 
1.   Mr. Pat Karoonkornsakul                Director 

Executive who attended the Meeting  

1.  Mr. Anurote Nitipornsri  Company Secretary  

The legal  

1.  Mr.Sukij Pasutasatid      

The meeting got started 

Mr. Anurote Nitipornsri (Company Secretary) informed the assembly that 26 shareholders carrying 

138,845,413 shares and 23 proxies carrying 251,049,065 shares, totaling 49 attendees and 389,894,478 shares or 

59.0749 percent attended the Annual General Meeting (AGM), more than one third of the total 659,999,862 distributed 

shares, thus forming quorum for the meeting in line with the Company’s Articles of Association 

And then Mr. Anurote introduced every Director to the assembly. To comply with proper procedures in a listed 

company’s General Meeting of shareholders, APCS had invited Mr.Sukij Pasutasatid a legal consultant to ensure 

correct voting procedures and Mr. Jadesada Hungsapruek (Auditor) counting, to witness vote counting.  

Before proceeding with the first agenda, Mr. Anurote Nitipornsri (Company Secretary) informed the assembly 

that APCS solicited shareholders to propose an agenda for the meeting and nominate someone as a candidate for 

directorship in its website from October 1, 2017 to December 31, 2017. By that period, no one proposed an agenda or 

nominated anyone to directorship. 
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Then Mr. Anurote then elaborated meeting and voting procedures at each agenda to the assembly as follows:  

1. Each shareholder or proxy entitled to cast votes would receive a ballot at the enrolment desk. If anyone 

had not yet received a ballot, please raise your hand and the staff would bring you a ballot.  

2.  The meeting would proceed according to the order of the agendas in the notification. Some data would be 

presented and shareholders would be allowed to ask questions before casting votes. In case a shareholder or proxy 

wanted to ask a question or share his/her views, please raise a hand and identify oneself. In case of a proxy, he/she 

should identify the shareholder he/she represented. 

3. Voting principles 

3.1 In case of a shareholder voting in person 

Each shareholder carried one vote for every share he/she held and had to cast vote to 

agree, disagree or abstain. He/she could not split a vote (except in case of custodian voting). 

Shareholders who had special interests/benefits on a particular agenda were not entitled to cast 

votes for that agenda. 

3.2 In case of a proxy 

Each shareholder carried one vote for every share he/she held. Shareholders who had special 

interests/benefits on a particular agenda were not entitled to cast votes for that agenda. 

The proxy had to cast votes according to what the grantor specified in the letter of proxy. Casting votes by a proxy not 

correspondent with the letter of proxy would be considered incorrect voting. 

In case the grantor did not specify his/her wish or choice for voting in the letter of proxy, or specified but not clear or in 

case the assembly considered an issue not specified in the letter of proxy, the proxy could cast votes as he/she felt appropriate. To 

ensure transparency in ballot collection in line with good corporate governance, APCS would collect agreeing ballots at 

one time and keep them as evidence. Before leaving the meeting room during the course of the meeting or after the 

meeting, please return ballots to the staff.  

4. After briefing at each agenda, except Agenda 2 which was just for acknowledgement without voting, shareholders 

who disagreed or abstained from voting would be asked to raise their hands for the staff to collect their ballots to accelerate the 

vote counting process.  

 5. To reach a resolution, simple majority of attendees entitled to cast votes, except Agenda 6, would be required. But 

Agenda 6 required at least two thirds of shares carried by attendees. Disagreeing or abstaining votes as well as void ballots (if 

any) would be deducted from all the votes carried by attendees as the remaining votes considered agreeing. In case no one raised 

an objection or expressed otherwise, that agenda should be considered unanimously agreed. To avoid time wasting, another 

agenda would be discussed while votes were being counted.  

 A void ballot means a shareholder or proxy had expressed unclear voting on a ballot, for example, ticking at more than 

one block, or making a correction on the ballot without a signature, etc. 

6. To ensure transparency in ballot collection in line with good corporate governance, APCS would collect 

agreeing ballots at one time and keep them as evidence. Before leaving the meeting room during the course of the 

meeting or after the meeting, please return ballots to the staff. 

No one asked a question about meeting and voting procedures. 

    Mr. Anurote Nitipornsri said APCS held special activities to promote employment to the disabled in 

accordance with the Promotion and Development of the Quality of Life of the Disabled Act BE 2550 (2007), which 

required entrepreneurs to employ the disabled to work at the ratio of 100 employees to 1 disabled employee in Section 

33. Entrepreneurs who declined to hire the disabled had to subsidize the Promotion of the Quality of Life of the 

Disabled Fund in line with Section 34. Each year, a number of entrepreneurs have to make contributions to the fund as 

they couldn’t hire the disabled according to the number required by law. However, quite a number of disabled are still 

looking for a job but they don’t match with the entrepreneurs due to location or qualifications. However, every sector 

should promote and support employment of the disabled so that they can live in society as proud as other normal 

people.  

  APCS has pioneered employment of the disabled by getting blind masseurs to offer body or shoulder massage 

to shareholders at the back of the meeting room. 

 Before proceeding with the first agenda, Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) presented to the 

assembly concerning anti-corruption that APCS had joined the Collective Action Coalition Against Corruption Project 
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(Unit : Million Baht)

Consolidated Separate

2017 2017

Total Asset 1,871.88           1,422.91           

Total Liabilities 401.27              140.61              

Total Shareholder's 1,470.61           1,282.30           

Total Revenues 1,287.09           982.67              

Profit for Year 136.18              102.48              

Profit (loss) attributable to Owners of parent 148.37                 102.48                 

Basic earnings per share from rations 0.22                     0.16                     

ITEM

(CAC) since December 2017. We’re getting certified. APCS had allocated the staff to handle that matter and they had 

attended a CAC training session and would figure out a standard policy, certified by CAC. In 2017, APCS did not 

receive any complaints connected to irregularities or corruption. 

 The Chairman then declared the meeting open and proceeded with the following agendas:  

Agenda 1 : To certify the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 

The Chairman presented the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders, held on April 22, 2017 

for the assembly’s approval. A copy of the minutes had been sent to shareholders together with the notification of this 

meeting (Enclosure 2).  

Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved the minutes of the 2017 Annual General 

Meeting of Shareholders, the follows votes:  

  Approving,  391,698,906 votes or 100.0000 percent, 

 Disapproving,                          -  votes or            -   percent, 

 Abstaining,                    -  votes or            -   percent, 

  Voided Ballot,                     -  votes or            -   percent.     

Agenda 2 : To acknowledge and approve the report on the Company and its subsidiaries operating results for 

the year 2017 

The Chairman advised the assembly acknowledged the company’s operating results in 2017, shown in the 

2017 Annual Report, already sent to every shareholder along with the notification for the AGM (Enclosure 3) and asked 

Mr. Apichart Karoonkornsakul, President, to present Asia Precision’s Operating Results in 2017 to the assembly. 

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) briefed the assembly APCS’s and its subsidiaries’ operating 

results in 2017 as follows:  
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The overall operating results in 2017 were as follows:  

 

1.The automotive part business group, operated by APCS and P2 Precision Co., Ltd. (P2), in which APCS held 

100% stake in P2: The operating results were better than those in 2015 and 2016 in terms of sales turnover and 

operating results, which had returned to normal. The sales turnover grew by about 10 percent from that in 2016 and the 

gross profit by about 12 percent. In terms of prospects for 2018, the actual sales in early 2018 reflected a very positive 

sign for the continued and stable growth.  

2. The water management business group, handled by Cholkij Sakol Co., Ltd. (Cholkij), 53.33 percent of 

whose shares were held by A2 (Cholkij had a registered capital of Bt120 million). Cholkij had reservoirs in Chon Buri 

Province, and started to sell raw water to clients in 2015 to 2016 but there was in income in 2017 because Cholkij and a 

client were reviewing terms to work together. They finally reached an agreement and a new 30-year raw water sales 

agreement was signed in August 2017. The annual water sales started November 1 to October 31 each year. Water 

volume sold in the 1st to 3rd year was at least 8,000,000 cubic meters per year, and from the 4th year onwards, at least 

12,000,000 cubic meters per year. The client started to pump about 500,000 cubic meter of water according to the new 

sales agreement in March 2018. Water pumping planned from April 2018 to June 2018 was about 2,000,000 cubic 

meters and in July 2018 another 1,500,000 cubic meters, to complete the new raw water sales agreement. This was the 

client’s normal water pumping cycle starting in summer. Therefore, in 2018, Cholkij would earn a little income in the 

1st quarter, and definitely more income from the 2nd quarter onwards. 

3. The engineering and construction business group, handled by A2 Technology Co., Ltd. (A2). In 2017, 

APCS Technology Co., Ltd. was established to strengthen this business group. APCS Technology sold construction 

materials and supplies for public utility projects.  

A2 Technology started earning for the construction business group in late 2016. And in 2017, operating results 

for the whole year saw growing gross profits. A2 Technology earned about Bt303 million and had a gross profit of 

about 14 percent.  

Then Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) asked Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, 

A2) to present operating results of A2 Technology and APCS Technology in 2017 and prospects in 2018 to the 

assembly. 

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) explained to the assembly that A2 Technology and 

APCS Technology were in the engineering and construction business group, focusing on public utility activities in the 

following 3 sectors:  

(1) Waste handling projects including waste management or waste disposal or processed into energy: In 2017, 

A2 had an opportunity to build a waste management plant for a private company in Sa Kaeo Province. The client 
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procured tools, equipment and machinery for the construction while A2 handed all the construction and civil works. 

The project value was about Bt200 million. 

In late 2017, A2 participated in a bid for an Engineering Procurement and Construction (EPC) and running a 

waste management project to turn waste into energy with a bio-mechanical technology at On Nut Garbage Disposal 

Center under the administration of Krungthep Thanakom Co., Ltd. The project was worth about Bt1.87 billion. A2 was 

awarded with the EPC project as earlier notified to the Stock Exchange of Thailand. To date, A2 had handed in 

construction drawings to Krungthep Thanakom Co., Ltd. for their consideration according to the schedule for 

construction contract. In terms of operating at the garbage disposal center, A2 had cleared the ground, filled and 

levelled the ground, built a temporary construction office. A foundation piling ceremony was expected in May 2018 and 

construction would assume. It would take 730 days to complete the construction from the date the construction 

drawings had been approved. Construction delivery would be made by April 2020. 

In the first quarter of 2018, A2 was awarded with a waste handling project by a private company. The project 

was worth about Bt50 million – building a power station to connect with a waste disposal plant in Phichit Province. 

Construction had started and it would take about 8 months to complete. Revenue from this project would be booked in 

2018. 

In terms of prospects of the waste-based public utility projects, the management believed this business would 

bring about continuous revenue to A2 as A2 was well prepared and capable of handing more of such activities – turning 

waste into energy. This alternative energy project was well supported by the government and each locality had to 

management their waste efficiently.  

(2) Water-related public utility projects: The business opportunities arose from Cholkij, which sold raw water 

to the private sector in order to redistribute to factories in industrial estates. Clients would lay underground pipes to 

Cholkij’s reservoirs. Earlier, clients had hired someone else to lay underground pipes. A2, already involved with 

construction businesses, saw business opportunities to earn additional income in underground pipe works. In 2017, A2 

got an underground water pipe project for 7 kilometers in Chon Buri Province. The project was worth about Bt50 

million. In 2018, A2 was hired to construct two UF/RO water production plants for the same client. The two plants 

would have water production capacity of about 4,000 cubic meters per day. The construction value was about Bt122 

million. Some 30 percent of construction had been done and delivery to the client was scheduled in October 2018. 

In terms of prospects for the water-related public utility projects, the management believed Cholkij, one of the 

companies in the APCS Group directly involved with raw water business, would bring an advantage edge to A2 to get 

construction of water-related projects. 

(3) Alternative and renewable energy projects, for example, solar energy. The government had a policy to 

support the private sector to produce energy and power for their own consumption in the roof-top solar cells or private 

PPA, rent a roof top to generate power to sell power at the rates lower that electricity authorities. The Energy 

Regulatory Commission (ERC) had come up with regulations to support the policy. Consequently, A2 had a chance to 

grow more in this business. To date, A2 had won bids to handle solar cell projects worth about Bt501 million.  

In conclusion, A2 had had projects in hands under operation worth about Bt2.96 billion. It’s expected that 

revenue of about Bt1.5 billion would be booked in 2018. 

After briefing of A2 operating results by Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2), the 

Chairman allowed shareholders to ask questions if they had one. 

Mrs. Kiratika Phaenglad (a proxy from the Thai Investors Association) asked which business group, the 

management believed, would bring consistent revenue to the group? 

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that in terms of revenue, each business 

group would grow according to market demand, especially the automotive part business group and water management 

business group. But their revenue would not dramatically increase as the engineering and construction business group. 

Revenue from the engineering and construction business group in 2017 and prospect of revenue in 2018 would 

be dramatically increased as it was involved with the construction of public utility projects, waste management projects, 

alternative and renewable energy projects as well as water management projects, all of which had prospects to grow 

further. Today, the public and private sectors had plans to further develop public utility projects and efficient waste 

management in local communities.  

Mrs. Kiratika Phaenglad (a proxy from the Thai Investors Association) asked as the Group had diversified 

businesses, what kind of risks each business group was facing?  
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Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that each business group had its own risks, 

for example: 

Risks in the automotive part business group would be production technological development in the future that 

we had to keep abreast with competitions.  

Risks in the water management business group would be the climate – not enough raining in the rainy season. 

However, Cholkij had measures to cope with those risks by finding additional water sources as standby in the same 

locality. If water was not sufficient to supply to the clients, Cholkij would buy water from nearby reservoirs, which 

might cost more but we needed to supply water at the volume agreed upon.  

Mrs. Kiratika Phaenglad (a proxy from the Thai Investors Association) asked how the company managed their 

human resources to retain capable personnel with the company?  

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that human resources were always top 

priorities. In the water management business group, Cholkij had a team of specialized personnel experienced in water 

management. In the automotive part business group, our human resources had had more than 20 years experience in the 

field. Human resources were a key driver to the successful business. However, APCS had developed automation in the 

production for some time to equip ourselves with technology and to cope with possible expansion and growth. In terms 

of human resource development, our personnel had been sent for training and additional welfare benefits given to them.  

Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) asked how many rais of reservoirs Cholkij had and whether Cholkij 

would be able to supply raw water as agreed with the clients?  

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that Cholkij had 5 reservoirs covering 

some 442 rais of land. Cholkij’s reservoirs were at the water sources with a gate to receive water from those sources. 

Therefore, water coming into Cholkij’s reservoirs came from rains in the rainy season and water sources flowing to the 

reservoirs. From our records, water volume in those reservoirs was enough to supply to the clients according to the 

agreements. However, as earlier presented to you, Cholkij had standby water reservoirs nearby to reduce risks of 

insufficient water in the year of draught.  

Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked why Cholkij had a loss in its operating results in 2017? 

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that Cholkij had only expenses in 2017 – 

salary, electricity charges, maintenance expenses, interests from loans and Cholkij had no revenue in 2017 as earlier 

explained. That’s why the operating results showed a loss. However, operating results in 2018 would definitely be 

better.  

Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked in the consolidated financial statements, what were the 

expenses on Cholkij’s rights in the raw water sales agreement per year? 

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that the expenses on Cholkij’s rights in the 

raw water sales agreement Bt5.66 million per year.  

Mr. Narusans Khamwiwatana (a shareholder) said he heard that the Ministry of Energy would delay the 

purchase of electricity generated from renewable energy, what did the management foresee to impact A2? 

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that it’s true that the 

Ministry of Energy had delayed the purchase of electricity generated from renewable energy in order to revise its 

measures. That might have an impact to A2. However, A2 had other business activities as earlier presented to the 

assembly.  

Mr. Narusans Khamwiwatana (a shareholder) said as A2 had got a construction project worth about Bt1 billion 

or more, what did the management foresee about the future sustainable growth in this business sector? 

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that the management 

expected similar projects to come in. A2 as earlier explained was involved in construction of public utility projects, 

supported by the government. For example, a waste management project using modern technology rather than just 

burying or burning but renewable energy to general power. A2 got a project from Krungthep Thanakom Co., Ltd. and 

A2 had deployed modern technology in fermenting waste which would turn into gas and produce electricity from that 

gas. It’s the first project, which served as a root from which other business would grow. We expect to win more similar 

projects. 

Mr. Narusans Khamwiwatana (a shareholder) asked whether the construction and waste management group 

had any competitors? 

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that it’s normal to have 

competitions in any business sectors. But in terms of bidding that A2 participated, usually clients did not make decision 



Enclosure 2 

 

Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Sharedholders 7/13 

 

                        

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 

on pricing alone but designing, technology, by-products that could add some value, etc. However, if the On Nut Waste 

Disposal project was completed, organizations from other provinces would come to have a look and study. That’s an 

advantage of our business opportunities. 

Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked how long it would take to complete the construction of the 

On Nut Garbage Disposal project and whether all the revenue from that project would be booked in 2018? 

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that it would take 730 days 

to complete the construction of the On Nut Garbage Disposal project. Revenue would be earned and booked in line with 

the construction progress. It’s expected that some Bt1 billion would be earned and booked in 2018. 

Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked whether A2 had to obtain an additional loan from a financial 

institution to handle the construction of the On Nut Garbage Disposal project, and if yes, how much was the loan? 

 Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that as A2 was not the 

owner of the construction project of the On Nut Garbage Disposal project, A2 did not require a huge fund. A2 was just 

a construction contractor and got paid from the client according to the construction progress in the contract. Therefore, 

in terms of financial administration, the work capital would work.  

Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) asked what was the space of the construction site of the On Nut Garbage 

Disposal project? 

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that the entire space was 

about 20 rais. 

Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) asked whether A2’s involvement in the construction of the On Nut 

Garbage Disposal project would be affected by the risks of bad smell to the communities around the On Nut Garbage 

Disposal project? 

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that the waste management 

technology applied at the On Nut Garbage Disposal project was quite modern and efficient – fermenting waste into gas 

or Maximum Yield Technology (MYT) or fermenting in a closed system. That process did not generate smoke or smell. 

Subsequently, it wouldn’t affect the communities around the project. It was possible to have some smell when garbage 

trucks of Bangkok Metropolitan Administration carried waste and garbage to the On Nut Garbage Disposal project to 

feed into the disposal process.  

Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) asked A2’s involvement in the On Nut Garbage Disposal project which 

fermented waste and waste would turn into gas, how many megawatts that gas could generate and whether A2 would 

make any earnings from power sales? 

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that gas from garbage 

fermentation would generate electricity of about 4.2 megawatts. Bangkok Metropolitan Administration would consume 

about 1.2 megawatts in that project and sell some 3 megawatts to the Metropolitan Electricity Authority. All the 

revenue would belong to the Bangkok Metropolitan Administration. A2 was in charge of system administration only. 

Resolution: The assembly, after consideration, agrees to acknowledge APCS’s operating results as of 2016 as 

presented. (This is for the shareholders’ information only. Vote casting is not required.) 

Agenda 3 : To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2017. 

The Chairman asked the assembly to go over and approve the financial statements as of December 31, 2016, 

audited and certified by the auditor and endorsed by the Audit Committee, shown in the Annual Report delivered to 

every shareholder along with the notification for the AGM (Enclosure 3). 

 The Chairman asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President, to brief APCS’s and its subsidiaries’ 

financial statements to the assembly. 

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) informed the assembly that to comply with the Public Limited 

Company Act, which required APCS to prepare financial statements as of the end of its accounting cycle, get them 

audited by a certified public accountant, APCS had prepared those financial statements and asked the assembly to 

approve them. The financial statements were displayed in the Annual Report 2017, earlier delivered to every 

shareholder. 

 In terms of the financial statements of APCS and its subsidiaries as of December 31, 2017, in which the 

auditor, Karin Audit Co., Ltd. (auditor) had no opinions towards the consolidated financial statements and APCS 

financial statements.  
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 Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked about a significant issue audited of depreciation of the rights 

in the raw water sales agreement of Bt153.91 million, what did it mean? 

 Mr. Jesada Hangsapruek (Auditor) clarified to the assembly that it was the depreciation of the rights in the raw 

water sales agreement. It’s a significant issue that the former auditor mentioned in their audit report in 2016, the period 

in which Cholkij’s operation was suspended to negotiate with the client. In 2017 as the Board of Directors informed the 

assembly that the raw water sales agreement was signed in 2017 and started selling water to the clients in the first 

quarter of 2018. But the auditor’s comments as of December 31, 2017 were made during the time Cholkij had not yet 

sold raw water to the client. In line with the standard auditing principles, the depreciation had to be shown. Rights in the 

raw water sales agreement appeared in the consolidated financial statements, calculated and booked in 2016, the year in 

which A2 invested in Cholkij by 53.33 percent. That transaction was shown in line with the financial reporting 

standards No. 3 on business merger. That figure came from the assessment of the raw water sales agreement by an 

independent appraiser as of the date A2 bought Cholkij’s shares. 

 Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked why the figures of depreciation from the rights in the raw 

water sales agreement in 2016, Bt159.57 million and in 2017, Bt153.91 million were different from each other? 

 Mr. Jesada Hangsapruek (Auditor) clarified to the assembly that figure in the latter year was lower according 

to what had been explained by Mr. Anurote Nitipornsri that depreciation was booked on a yearly basis. In 2017, it was 

Bt5.66 million.  

 Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) said as the Federation of Accounting Professions would promulgate 

the financial reporting standard No.9 on financial tools, most likely on January 1, 2019, would it have any impact on the 

company? 

 Mr. Jesada Hangsapruek (Auditor) clarified to the assembly that in the financial statements in 2018 would 

present impact from the financial reporting standard No. 9 on financial tools. In principle, the standard would highlight 

such major issues as possible bad debts. The current standard would assess from aging of outstanding receivables at the 

end of a cycle but the financial reporting standard No. 9 would assess from risks of receivables based on their past 

records. Upon sales, a possible bad debt would be set right away. Most impacts would be to financial institutions, 

leasing companies as well as forward exchange agreements.  

 In terms of our operation concerning possible bad debts, from our records very few receivables had turned into 

bad debts. And APCS rarely made a forward exchange agreement. Therefore, if the financial reporting standard No. 9 
was promulgated, impact to APCS would be insignificant.  

 Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked why land, building and equipment dropped in the financial 

statements? 

 Mr. Jesada Hangsapruek (Auditor) clarified to the assembly that land, building and equipment dropped because 

of annual depreciation.  

 Mr. Sakchai Sakulsrimontri (a shareholder) suggested that the revenue and gross profit for each business 

segment should be printed and distributed to shareholders in advance. 

 The Chairman said we would take that suggestion for our consideration.  

 Mr. Sakchai Sakulsrimontri (a shareholder) asked why interest was not charged in case APCS lent Bt165 

million to a subsidiary.  

 Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that it’s a loan to A2, a subsidiary in 

which APCS held 100 percent’s stake. That’s why the Bt165 million loan was without interest.  

 Mr. Sakchai Sakulsrimontri (a shareholder) said in the consolidated financial statements, other current assets in 

2016 were Bt7.14 million and asked why they increased to Bt10 million in 2017? 

 Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that APCS had placed bank deposits as 

collateral for the Letter of Guarantee for A2 on a temporary basis.  

 Mr. Sakchai Sakulsrimontri (a shareholder) asked why sales and administration expenses in 2017 rose? 

 Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that APCS’s sales and administration 

expenses in 2017 actually dropped.  

 Mr. Sakchai Sakulsrimontri (a shareholder) asked by the financial statements was marked with “a revised 

version,”  and which transaction had been revised? 

 Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that the transaction of “Liabilities 

Deferred Tax” had been revised.  

 Mr. Sakchai Sakulsrimontri (a shareholder) said on page 10 of the financial statements concerning notes to the 

financial statements about the new financial reporting standard, Section 2.1 and asked whether APCS had based on every 

financial reporting standard or not, and what kind of impact was there to the company? 

 Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that APCS had deployed every 

financial reporting standard, except the one the Federation of Accounting Professions had not yet promulgated. To 
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follow the financial reporting standard, Section 2.1, the management had analyzed and felt that the new standard would 

not significantly affected APCS. 

 Mr. Sakchai Sakulsrimontri (a shareholder) asked about land in the financial statements, how did APCS book 

it, based on interest or cost method? 

 Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that APCS had booked it on a cost 

method. 

Resolution: After thorough consideration, the assembly unanimously approved the financial statements as of 

December 31, 2017, earlier approved by the auditor with the follows votes:  

  Approving,  391,700,747 votes or 100.0000 percent, 

 Disapproving,                          -   votes or            -   percent, 

 Abstaining,                    -  votes or            -   percent. 

 Voided Ballot,                     -  votes or            -   percent.     

Agenda 4 : To consider and approve on the omission dividend payment of the Company's operating results for 

the year ended 31 December 2017. 

 The Chairman proposes that the assembly suspends dividend payment out of the operating results in 

2017.  
 The Chairman then asked Mr.Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly. 

 Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) proposes that the assembly suspends dividend payment out 

of the operating results in 2016. Usually, APCS allocates at least 40 percent of its net profit after corporate income tax 

and statutory reserve as dividend to shareholders. However, APCS may agree to allocate less than that rate, depending 

on the Company’s operating results, financial status, liquidity, requirement for working capital, business expansion or 

other related factors as agreed upon by the Board of Directors and/or shareholders.  
Based on the operating results as of December 31, 2017, APCS had a net profit of Bt 102.48 million. But in 

2018, the company requires some working capital. We therefore propose to shareholders that we will not pay dividend 

for the business operation in 2017. 

Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) said APCS decided not to pay dividend as it required funds as 

working capital and asked the working capital for what projects? 

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that APCS would look at the whole picture 

of the Group of Companies. Operating profits would be reserved as working capital in the Group. For example, A2 was 

involved in construction and required huge working capital. Capital increase was made every now and then. Today, its 

registered capital was Bt500 million. We still needed funds for our working capital.  

Miss Suporn Pathumsuwannawadee (a shareholder) asked how many years APCS had not paid dividend? 

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that it was 5 years. From 2013 to 2015, the 

company’s operating was at a loss and in 2016-2018, we had some net profit. But the Board of Directors and 

management once thought whether to pay dividend to shareholders or to keep it as a reserve for working capital. Today, 

we’re expanding our business and we had a chance to grow. It’s better to have some reserves to drive our businesses 

and ensure sustainable growth for future dividend to shareholders. 

Resolution : After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the omission dividend 

payment of the Company’s results for the year 2017 with the follow votes: 

  Approving,  391,700,747 votes or 100.0000 percent, 

 Disapproving,                           -  votes or            -   percent, 

 Abstaining,                     -  votes or            -   percent.   

  Voided Ballot,                     -  votes or            -   percent.    
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Agenda 5 : To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation. 

The Chairman asked the assembly to consider and approve the appointment of Directors, replacing the 

outgoing ones, and asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President, to brief the assembly. 

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presented to informed the assembly Section 18 of the APCS’s 

Articles of Association required one third of the number of Directors or the closest number to one third to leave the 

Board in an Annual General Meeting. In the first and second years after company establishment registration, Directors 

would leave the Board through a lucky draw and in each of the following years Directors who served longest in the 

Board should leave the Board. The 2018 Annual General Meeting was the third AGM after registration as a public 

limited company. Directors who had to leave the Board were as follows: 
 

1.    Mr. Narong Warongkriangkrai  Director/ Independent Director / Audit Committee /  
Recruitment and Compensation  Committee 

2. Mr. Sompote Valyasevi  Director/ Independent Director /Chairman of Risk Management  

      Committee/ Audit Committee/Recruitment and Compensation  
      Committee  

3. Mr. Chairoj Vetnaruemarn  Director/Authorized/ Risk Management  

      Committee/Managing Director/Management Director 

 

From October 1, 2017 to December 31, 2017, APCS asked shareholders to nominate someone as candidates 

for Directors on its website. By the deadline, no shareholders nominated anyone to the Board.  

Criteria for Director recruitment have been endorsed by the Recruitment Committee, which will choose 

persons whose qualifications meet with the requirements in the Public Limited Company Act of 1992, Securities and 

Exchange Commission’s Notification and the Stock Exchange of Thailand’s Notification before putting forward to the 

Board of Directors.  

In terms of the three Directors whose term of office has completed, the Board of Directors proposed that the three 

outgoing Directors be reinstated. Profile of each director is shown in Attachment 4 to the notification for the Annual General 

Meeting, earlier sent to every shareholder. 
 

1.    Mr. Narong Warongkriangkrai  Director/ Independent Director / Audit Committee /  
Recruitment and Compensation  Committee 

2. Mr. Sompote Valyasevi  Director/ Independent Director /Chairman of Risk Management  

      Committee/ Audit Committee/Recruitment and Compensation  
      Committee  

3. Mr. Chairoj Vetnaruemarn  Director/Authorized/ Risk Management  

      Committee/Managing Director/Management Director 

 

The Chairman asked to comply with good corporate governance, Directors whose term expired, were asked 

to leave the meeting room until shareholders had completed their Director selection. 

Resolution: After consideration, the assembly approved the appointment of Directors whose term expired 

follows: 

Candidates Type of Directors 

Votes carried by attendees entitled to cast votes 

Agree (%) Disagree (%) Abstain (%) Voided 

Ballot 

(%) 

1. Mr. Narong Warongkriangkrai 
Director/  

Independent Director 
391,700,637 100.0000 110 - - - - - 

2. Mr. Sompote Valyasevi  
Director/  

Independent Director 
391,700,637 100.0000 110 - - - - - 

3. Mr.Chairoj Vetnaruemarn  
Director 

391,700,637 100.0000 - - - - - - 

 After Director appointment, the Chairman asked Directors appointed to come into the meeting room. 
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Agenda 6 : To consider and approve Directors’ remuneration in 2018 

The Chairman asked the assembly to consider and approve a total remuneration of Bt2 million to Directors in 

the Board and committees for 2018. Directors who also served as APCS executives refrained from that remuneration. 

The Chairman then asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly. 

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presented to the assembly to comply with the Public Limited 

Company Act, which required the AGM to approve a remuneration package to Directors each year, the Board suggested 

the remuneration for 2018 was not more than Bt2 million. The remuneration to Directors was not handled by the 

Compensation Committee but by the Board itself. The Board had figured out a remuneration package to Directors based 

on the company’s operating results, appropriateness and reference to other companies in the same industry as follows:  

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

Chaiman      6    20,000      120,000     120,000      4    10,000        40,000      120,000      2    10,000        20,000           -        2    10,000        20,000            -        200,000       240,000       440,000
Vice Chaiman      6    10,000        60,000     120,000      4             -                   -                   -        2             -                   -             -        2             -                   -              -          60,000       120,000       180,000
Directors      6    10,000      240,000     240,000      4       5,000        40,000      120,000      2       5,000        20,000           -        2             -                   -              -        300,000       360,000       660,000
Directors (Management)      6             -    -                 -        4             -                   -                   -        2             -                   -             -        2             -    -             -                   -                    -                    -   
Total   420,000 480,000   80,000 240,000   40,000           -     20,000            -   560,000 720,000 1,280,000

720,000
2,000,000

Remumerationfor directors (allcation based on operationg results)
Total remumeration for directors for the year 2018 of no more than

Remumera-

tion 
Total (Year)Meeting Allowance Remumera-

tion 

Meeting Allowance Remumera-

tion 

Meeting Allowance Remume

ra-tion 

Meeting Allowance Remume

ra-tion 

Directors
Company's Director Audit Committee Recruitment and Compensation The Risk Management Committee

Meeting 

Allowance

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

Chairman     6  20,000   120,000  120,000     4  10,000     40,000   120,000     2  10,000     20,000           -       2  10,000     20,000           -     200,000    240,000    440,000
Vice Chairman     6  10,000     60,000  120,000     4           -                -                -       2           -                -             -       2           -                -             -       60,000    120,000    180,000
Director     6  10,000   120,000  120,000     4    5,000     40,000   120,000     2    5,000     20,000           -       2           -                -             -     180,000    240,000    420,000
Director
(Management)  

    6           -    -              -       4           -                -                -       2           -                -             -       2           -    -            -                -                 -                 -   

รวม   300,000 360,000   80,000 240,000   40,000           -     20,000           -   440,000 600,000 1,040,000

960,000

2,000,000

Commission for directors (allocation based on operating results) 

Total remuneration for directors for the year 2017 of no more than

Meeting 

Allowance

Remune

ration

Total 

(Year) 
Meeting Allowance

Remune

ration

Meeting Allowance Remune

ration

Meeting Allowance
Remune

ration

Meeting AllowanceDirectors

Company's Directors Audit Committee
Recruitment and Compensation 

Committee
The Risk Management Committee

Remune

ration

 

According to the table of Directors’ remuneration, the remuneration approved was equal to that in 2017. Non-

executive directors asked for half of the remuneration approved while executive directors agreed to waive their 

remuneration. 

Miss Suporn Pathumsuwannawadee (a shareholder) expressed her appreciation to the Board of Directors 

that they hadn’t increased their remuneration for quite a number of years. 

Resolution: After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the remuneration for the year 

2018 with the follow votes: 

  Approving,  391,700,747 votes or 100.0000 percent, 

 Disapproving,                          -  votes or             -   percent, 

 Abstaining,                    -  votes or             -    percent. 

  Voided Ballot,                     -  votes or            -   percent.     

Agenda 7 : To consider and approve the appointment of an auditor and determine audit fees for 2018 

The Chairman on behalf of Asia Precision Public Co., Ltd. thanked all the shareholders for their attendance 

and suggestions presented in the 2018 Annual General Meeting and declared the meeting adjourned. 

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presents to the assembly that the Section 120 of the Public 

Limited Company Act of 1992 requires shareholders in an AGM to appoint an auditor and determine audit fees. 

To ensure transparency in line with corporate good governance, APCS has invited several audit offices, 

approved by the SEC to make a quote to APCS. Then the quotes were presented to the Audit Committee for 

endorsement before putting forward to the Board of Directors. 

The Board of Directors feels appropriate to present and ask the assembly to approve the appointment of 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 2018 with remuneration of Baht 1,194,000 per annum. As Karin Audit Co., 
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Ltd. has audit experience, 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 2016 2017 2018 

(Proposed) 

1. Audit Fee  (The Group Company) 1,010,000.- 1,080,000.- 1,134,000.- 

2.  Non-Audit Fee    

     - Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion certificate 80,000.- 60,000.- 60,000.- 

Total 1,090,000.- 1,140,000.- 1, 194,000.- 

3.Other expenses which cover miscellaneous expenses during work   Per actual Per actual Per actual 

 

Those auditors have no relationship or common interest with APCS, its management, major shareholders or 

related persons.  

 Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) suggested that APCS should inform shareholders the auditor’s 
name for subsidiaries in the following year. 

The Chairman clarified to the assembly that The company will collect suggestions for consideration. 

 

Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved the appointment of the auditors as 

proposed and the audit fee of Bt1,194,000/year with the follow votes: 

 Approving,  391,700,747 votes or 100.0000 percent, 

 Disapproving,                          -  votes or             -   percent, 

 Abstaining,                    -  votes or             -   percent. 

 Voided Ballot,                     -  votes or            -   percent. 

 

 

Agenda 8 : Others (if any) 

 

 

 

 

The Chairman asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to give a conclusion statement.  

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) informed the assembly that APCS would like to invite 

shareholders to pay a formal visit to our factory in Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri on Saturday, June 2, 

2018. Not more than 40 shareholders would be allowed. Shareholders whose name appeared in the registration book as 

of the record date of March 12, 2018 would be given priorities.  

Shareholders can enrol in the factory visit program by filling an application form at the meeting venue or fax 

to 038-458-751. Enrolment is open from April 20, 2018 to May 20, 2018. You can see that visit program in details in 

Asia Precision’s website.  

APCS will announce the name of selected visitors on May 30, 2018.  

 

 

Miss Suporn Pathumsuwannawadee (a shareholder) expressed her appreciation to APCS which provided a 

massage service to shareholders by the disable masseurs and applauded APCS for its attention and support to projects 

of the disable, which would definitely set a good example for other listed companies. 

 

No one proposes any issues. 
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- Manu Leopairote- 

- Anurote Nitipornsri - 

The Chairman on behalf of Asia Precision Public Co., Ltd. thanked all the shareholders for their attendance 

and suggestions presented in the 2018 Annual General Meeting and declared the meeting adjourned. 

The Meeting was adjourned at 12.53 a.m. 

 

 

                            Signature ______________________________________ Chairman of the Meeting                

                                                           (Mr. Manu Leopairote) 

 

                            Signature_____________________________________Company Secretary 

           Mr. Anurote Nitipornsri 


