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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ 
 ประชุมเม่ือวนัเสาร์ท่ี 20 เมษายน 2562 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4         
เขตคลองเตย  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ 
     ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 
3.     นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ  

 4.     นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี  กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการตรวจสอบ / 
     กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 
5. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ  กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหารความเส่ียง /  
     ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผูอ้  านวยการ  
6. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ  กรรมการ/ กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหารความเส่ียง /  
     กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการ  
7. นายภทัร์ การุณกรสกลุ  กรรมการ 
8. นายสุริยล  อุดชาชน  กรรมการ 
9. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  กรรมการ/ กรรมการผูมี้อ  านาจ/ กรรมการบริหาร /  
     ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน/ เลขานุการบริษทั  
  

ที่ปรึกษากฎหมาย  จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ที จ ากดั  
1. นางสาวมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ   

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากัด 
1. นายมงคล  เหล่าวรพงศ ์   
2. นางสาวธญัญลกัษณ์  รักความชอบ    

เร่ิมการประชุม 
นายศกัดา จนัทมาตร ผูด้  าเนินรายการ ไดแ้ถลงว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 29 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้127,782,867 หุน้และ

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน จ านวน 40 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 248,329,388 หุน้รวมผูถื้อหุน้ทั้งหมดเป็น จ านวน 69 ราย  รวม
จ านวนหุน้ทั้งส้ิน 376,112,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.9867 ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั จ านวนทั้งส้ิน 
659,999,862 หุน้ ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

จากนั้นไดก้ล่าวแนะน ากรรมการทุกท่านของบริษทัและเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน  
บริษทัไดเ้รียนเชิญนางสาวมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อท าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้
เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั พร้อมทั้งไดเ้รียนเชิญนายมงคล  เหล่าวรพงศ ์ ตัวแทนผู ้สอบบัญชี  เข้าร่วมตอบข้อซักถามใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน 
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ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561บริษทัไดใ้ห้
สิทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

จากนั้น ไดก้ล่าวช้ีแจงเก่ียวกบัวธีิการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัร

ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หากท่านใดยงัไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน กรุณายกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการแจกใหก้บัท่านต่อไป 
2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

ซกัถามก่อนจึงจะใหมี้การลงมติส าหรับวาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึนและขอให้
ท่านแจง้ช่ือนามสกุล และในกรณีท่ีท่านเป็นผูรั้บมอบฉนัทะกรุณาแจง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีท่านรับมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง 

3. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนน   
3.1  กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  

ผูถื้อหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง ต่อหน่ึงหุ้นซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหน่ึงคือ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)  
ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

3.2 กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผูรั้บ
มอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 
          กรณีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่
ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นควร 

4. การลงคะแนนเสียง ภายหลงัท่ีท่านไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบ
ซ่ึงไม่ตอ้งลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด กรุณายกมือข้ึนเพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บบตัรลงคะแนน เก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่าน 

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ วาระท่ี 6 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และวาระท่ี 8, 9, 10 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง รวมทั้ง
คะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยใน
วาระนั้นๆ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมติัเป็นเอกฉันท ์
ทั้งน้ี เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะใหพิ้จารณาวาระถดัไป 

ทั้งน้ีกรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน เช่น ลงคะแนน
เสียงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรยนืยนัการลงคะแนน หรือกรณีท่ีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยนืยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบัเป็นตน้ 

6. เพ่ือใหก้ารเก็บบตัรลงคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้น
ท่ีเห็นดว้ยเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อนขอให้ส่งบตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจา้หน้าท่ี และหลงั
เลิกประชุมฯแลว้ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านส่งคืนบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีเช่นกนั 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวธีิการประชุม และการลงคะแนนเสียง 
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สนิทรพัย์รวม 2,886.73        1,630.85        

หนีส้นิรวม 1,185.33        215.13           

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,701.40        1,415.72        

รายไดร้วม 2,480.49        993.42           

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 224.57           136.77           

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 221.46             136.77             

ก ำไรสทุธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.34                 0.21                 

รำยกำร งบกำรเงินรวม งบเฉพำะบริษัท

จากนั้นนายศกัดา จนัทมาตร (ผูด้  าเนินรายการ)   ได้กล่าวรายงานเก่ียวกับเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่น  ตามท่ีบริษทัไดเ้ข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition against corruption) ว่าปัจจุบนับริษทั
ไดรั้บการรับรอง ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561  โดยในปี 2561  บริษทั
ไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผดิในดา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

นอกจากนั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นวนัน้ี  บริษทัไดมี้บริการนวดแผนไทยให้กบัท่านผูถื้อหุ้น  โดยบริษทัไดเ้ชิญคนพิการทางสายตาท่ีมี
ความช านาญดา้นการนวดแผนไทย มาใหบ้ริการนวดคอ บ่า ไหล่ กบัผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถรับบริการไดท่ี้ดา้นหลงัหอ้งประชุม  

ประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2561

ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 378,316,857 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 2561 
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ปรากฏรายละเอียดตามรายงาน

ประจ าปี 2561ของบริษทัซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบั 3) และไดม้อบหมายให้นายอภิชาติ 
การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561ใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ)ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในรอบปี 
2561 ดงัน้ี 

           (หน่วย : ลา้นบาท) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ใจภาพรวมธุรกิจของบริษทั  จึงขออธิบายการด าเนินงานของบริษทั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ  
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สรุปภำพรวมกลุ่มบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับปี 2561 ภาพรวมผลการด าเนินงานเป็นดงัน้ี 
1. กลุ่มธุรกจิผลิตช้ินส่วนโลหะ (AUTO)  มีรำยได้  991 ล้ำนบำท  ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั  โดยในกลุ่มธุรกิจน้ีมีบริษทั

ยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ  100   คือ  
- บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  (“APAT”) เดิมช่ือ บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั  โดยบริษทัไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลง

ช่ือในปี 2562 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างกิจการ ซ่ึงจะไดก้ล่าวในวาระท่ี 8 ต่อไป   
- บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เทค จ ากดั (“AST”) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในปี 2561 เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ

ในอนาคต โดยในปี 2561 บริษทัยอ่ยแห่งน้ียงัไม่มีรายไดจ้ากการด าเนินงาน  

2. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้ำง (Engineering Procurement and Construction  หรือ EPC)  มีรำยได้ 1,450 ล้ำนบำท 
ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัย่อย 3  แห่ง คือ   

- บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ากัด (“A2”) บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  ด าเนินงานเก่ียวกบัทางดา้นงานก่อสร้าง EPC 
- บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ  ากัด  (“APT”)  ซ่ึงเอทูถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100  ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการจ าหน่ายวสัดุ 

อุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นงานก่อสร้างโครงการในระบบสาธารณูปโภค  
- บริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากัด (“A2T”)  ซ่ึงเอทูถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับงานก่อสร้าง

โครงการ   
3.  กลุ่มธุรกจิทรัพยำกรน ้ำ (WATER)  มีรำยได้  36 ล้ำนบำท  ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัย่อย 1  แห่ง คือ   
- บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั (“CK”) ซ่ึงเอทูถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 53.33 ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้าใหก้บัลูกคา้เอกชนทัว่ไป โดย

ชลกิจมีบ่อเก็บน ้าตั้งอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี 
โดยภาพรวมผลการด าเนินงานในปี 2561 หากเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานยอ้นหลงัในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา บริษทัมีแนวโน้มผล

การด าเนินงานท่ีดีข้ึนตามล าดับ  แสดงให้เห็นว่าบริษทัมีพฒันาการท่ีดี และมีการปรับตัวให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างดี และหาก
เปรียบเทียบในภาพของรายไดร้วมของกลุ่มธุรกิจ มีองคป์ระกอบของรายไดส่้วนใหญ่ คือ  

- กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ  (AUTO) โดยกลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะซ่ึงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองแบบมัน่คง โดยบริษทั
ไดป้รับเปล่ียนแผนการด าเนินธุรกิจให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ บริหารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิต จึงท าให้ผลการ
ด าเนินงานในส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนปรับมาสู่สภาวะปกติของอุตสาหกรรม    
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- กลุ่มธุรกิจวศิวกรรมและก่อสร้าง  (EPC)   ท่ีบริษทัไดเ้ร่ิมขยายไปยงัธุรกิจน้ีมากกว่า 3 ปีแลว้ มีการเติบโตของรายไดท่ี้สูงข้ึน
แบบกา้วกระโดดต่อเน่ืองกันทุกปี  และในปี 2561 มีรายไดสู้งกว่ากลุ่มธุรกิจอ่ืนของกลุ่มบริษทั และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นภาพรวมสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบขอ้มูลสรุปตวัเลขทางดา้นการเงินของ
กลุ่มบริษทั  จึงขอเรียนเชิญนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  กล่าวสรุปภาพรวม 

นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี  (กรรมกำร/ ผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน) ไดก้ล่าวช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ ขอ้มูลสรุปตวัเลขทาง
การเงินของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

ข้อมูลสรุปตัวเลขทำงกำรเงิน   
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

(หน่วย : ลา้นบาท) งบกำรเงินรวม 
(CONSO) 

ผลติช้ินส่วนโลหะ 
(AUTO) 

ธุรกิจวิศวกรรมและ
ก่อสร้ำง (EPC) 

ธุรกจิทรัพยำกรน ้ำ 
(WATER) 

ก าไรขั้นตน้ 430 242 165 23 
ก าไรส าหรับปี 222 140 78 11 

 
ข้อมูลสรุปตัวเลขทำงกำรเงิน   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

(หน่วย : ลา้นบาท) งบกำรเงินรวม 
(CONSO) 

ผลติช้ินส่วนโลหะ 
(AUTO) 

ธุรกิจวิศวกรรมและ
ก่อสร้ำง (EPC) 

ธุรกจิทรัพยำกรน ้ำ 
(WATER) 

สินทรัพยร์วม 2,887 1,656 1,486 360 
หน้ีสินรวม 1,185 211 863 180 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,701 1,445 623 180 

 
เน่ืองจากรายไดข้องกลุ่มธุรกิจวศิวกรรมและก่อสร้าง  (EPC)  มีรายไดท่ี้เติบโตสูงอย่างมีนัยส าคญั จึงไดข้อเรียนเชิญนายสุริยล อุดชาชน 

ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัธุรกิจวศิวกรรมและก่อสร้าง  (EPC)   ไดก้ล่าวสรุปภาพรวมการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจน้ี 
นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู )ไดก้ล่าวช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและ

ก่อสร้าง  (EPC)  ในรอบปี 2561  เป็นสายงานทางดา้นวิศวกรรมรับเหมาก่อสร้าง โดยแบ่งการให้บริการงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ออกเป็น 4 
ประเภท คือ 

1. Engineering Procurement and Construction  (“EPC”)  หรือ Turnkey Project ซ่ึงเป็นการก่อสร้างทั้งระบบ ตั้งแต่ดา้นการออกแบบ
วิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงาน  หรือ เน้นตลาดในดา้นของกลุ่มลูกคา้พลงังานโดยเฉพาะ
พลงังานทดแทนทุกชนิด เช่น โครงการโซลาร์  โครงการไฟฟ้าชีวมวล (Biomass)  โครงการโรงไฟฟ้าผลิตจากเช้ือเพลิงขยะ เป็นตน้  

2. Engineering Design and Project Management Consultant (“PMC”) ซ่ึงเป็นการให้บริการท่ีปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง เน้น
ตลาดในดา้นของกลุ่มลูกคา้พลงังาน  เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์ม  เป็นตน้ ปัจจุบนับริษทัย่อยไดข้ยายการให้บริการไปยงัประเทศ
เพ่ือนบา้น เช่น ประเทศเวยีดนาม เป็นตน้ 

3. Operation and Maintenance (“O&M”)  ซ่ึงเป็นการให้บริการดา้นงานเดินระบบจะไดรั้บงานเม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จ ยกตวัอย่าง
โครงการเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะอ่อนนุช ซ่ึงคาดวา่บริษทัยอ่ยจะไดเ้ขา้ไปให้บริการดา้นงานเดินระบบในปลายปี 2562 
และงานเดินระบบโครงการอ่ืนๆ เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์ม เป็นตน้ 

4. งานก่อสร้างโครงการอ่ืนๆ  เช่น  Power Distribution and Substation  ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการก่อสร้างโครงการสถานีไฟฟ้ายอ่ย โดยได้
เร่ิมใหบ้ริการตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2561   
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ดงันั้นบริษทัยอ่ยจะสามารถรับงานวศิวกรรมและการก่อสร้าง ไดห้ลากหลายประเภทในกลุ่มพลงังานทดแทน กลุ่มพลงังานน ้ า  ตามท่ีได้

กล่าวไปแลว้นั้น ในดา้นของรายไดบ้ริษทัย่อยมีรายไดใ้นปี 2561 จ านวน 1,450 ลา้นบาท  โดยมีสัดส่วนรายไดต้าม Business Unit  ต่อรายไดร้วม
ของกลุ่มธุรกิจ  คือ  Waste to Energy  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.6  Power Distribution Substation  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.7  Solar Energy คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 32.1  Water Distribution System คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.6 ซ่ึงคาดการณ์ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง จะมีรายได้
เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   

โดยในปัจจุบนักลุ่มบริษทัย่อยมีงานท่ีอยู่ในมือแลว้ (Back log) ประมาณ 2,841 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นงานท่ีเกิดจากโครงการท่ีลงนาม
สัญญาในปี 2561 แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้รายไดป้ระมาณ 1,565 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นงานโครงการท่ีไดล้งนามในสัญญา และงานท่ีไดห้นังสือตอบรับการ
จา้งงานแลว้  ทั้งน้ีสามารถแบ่ง  Back log ตาม Business Unit  ไดด้งัน้ี   Waste to Energy  จ านวน 1,067 ลา้นบาท  Power Distribution Substation  
จ านวน 468 ลา้นบาท  Solar Energy จ านวน 870 ลา้นบาท  Water Distribution System จ  านวน 436 ลา้นบาท  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามงบการเงินรวมหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 7  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียน

อ่ืนๆ  รายการมูลค่าของงานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ  (หมายเหตุ 28)  จ  านวน  830 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งจากโครงการใด และสามารถ
เรียกเก็บไดแ้ลว้หรือไม่ 

นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  รายการมูลค่าของงานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (หมายเหตุ 28) จ  านวน 
830 ลา้นบาท  เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการงานก่อสร้างของเอทู  โครงการโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุชภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั กรุงเทพธนาคม 
จ ากดั  ปัจจุบนัเอทูไดรั้บช าระแลว้ จ านวนประมาณ 600 ลา้นบาท 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า  ตามท่ีนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  ไดช้ี้แจง ดงันั้นจะคงเหลือมูลค่าของงานท่ีท าเสร็จแลว้ยงั
ไม่ไดเ้รียกเก็บ  อีกประมาณ 200 ลา้นบาท จะสามารถไดรั้บเงินเม่ือใด 

นายสุริยล อุดชาชน  (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู )  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนัเอทูไดท้ยอยตรวจรับงานและวางบิลเรียกเก็บแลว้ 
และจะไดรั้บช าระในส่วนท่ีเหลือตามรอบการจ่ายเงินของบริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั 

นายจักรรินทร์ สราญฤทธิชัย (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางทวิพร เคนโยธา) กล่าวช่ืนชมว่า  กลุ่มบริษทัวิศวกรรมและก่อสร้าง มีการเติบโตของ
ยอดขายอยา่งต่อเน่ือง   ตามท่ีผูบ้ริหารไดช้ี้แจงขอ้มูล Back  log ให้ท่ีประชุมทราบ  จึงขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า  โดยภาพรวมแลว้   ปี 2562 บริษทัมีการวาง
แผนการเพ่ิมงาน Backlog อยา่งไร  

นายสุริยล อุดชาชน  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ปี 2562  บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่าการท่ีเอทูตั้ง  Business Unit  จ านวน 4 หน่วยนั้น จะ
สามารถรองรับงานโครงการท่ีมีมูลค่าไดเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึง Back log ท่ีไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบนั้นเป็นเพียงมูลค่าขั้นต ่าท่ีเอทูคาดว่าจะไดรั้บ 
ส าหรับโครงการท่ีมีการประมูลไปแลว้นั้นแต่ยงัไม่ทราบผล จะยงัไม่สามารถน ามาเป็น Back log ได ้ ตลาดท่ีท าอยู่ในประเทศ ปัจจุบนัข้ึนอยู่กบันโยบาย
ของภาครัฐบาลเป็นปัจจยัส าคญัดว้ยเช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น โซล่าร์ท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุน และในอนาคตจะมีโครงการ Private PPA ซ่ึงจะมีกลุ่มนัก
ลงทุนให้การสนับสนุนในการสร้างโซล่าร์ลอยน ้ า โซลาร์บนหลังคา เพ่ือขายไฟฟ้าให้กับภาคเอกชน และอนาคตภาครัฐบาลอาจจะมีการปรับแผน
นโยบายเก่ียวกบัการขายไฟฟ้าผา่นสายส่งของการไฟฟ้า ดงันั้นหากมีแผนการประกาศใชน้โยบายดงักล่าว จะท าให้กลุ่มธุรกิจโซลาร์เติบโต  ดงันั้นถือว่า
เอทูยงัมีช่องทางสร้างรายไดใ้นอนาคตอยา่งต่อเน่ือง จ านวน Back log จะเพ่ิมข้ึน 

นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่า ขอ้มูล  Back log ท่ีไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบน้ี  เป็นขอ้มูลท่ี
เอทูไดรั้บงานแน่นอน  ส าหรับโครงการใหม่ท่ีบริษทัไดเ้ขา้ไปร่วมประมูลนั้น  บริษทัยงัไม่สามารถแจง้ให้ท่ีประชุมทราบได ้ อย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู ้
ถือหุน้ไดติ้ดตามและศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้างวดีิโองานบริษทัจดทะเบียนนดัพบผูล้งทุนเพ่ิมเติมได ้(Opportunity Day)  

นายฤทธิชัย  หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนผลิตโลหะมีการพฒันาการอยา่งไรบา้ง 
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ในส่วนของธุรกิจช้ินส่วนยานยนต ์ก าลงัการผลิตเรายงัใชอ้ยู่ใน

ระดบัประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ แปลว่ายงัไม่มีความตอ้งการในการลงทุนอะไรมากเพียงแต่อาจตอ้งลงทุนเสริมบา้งเท่านั้น ส่วนการเติบโตในกลุ่ม     
ยานยนตมี์การเติบโตอยา่งน่าสนใจมาจากช้ินส่วนรถมอเตอร์ไซตข์นาดใหญ่ท าให้มีก าไรค่อนขา้งดีเม่ือเทียบกบัช้ินส่วนยานยนตโ์ดยทัว่ไป  และอีกหน่ึง
ส่วนท่ีเติบโตท่ีส าคญัคือช้ินส่วนทางการแพทย ์ 

นายนริศ เลศิอริยกุล  (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่  บริษทัมีแผนการเก่ียวกบัการวางแผนเงินทุนเพ่ือใชใ้นการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนอย่างไร 
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ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ฝ่ายบริหารจดัการมีการวางแผนเงินทุนอย่างรอบคอบ จึงสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้สามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 

 มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ตามท่ีเสนอ (เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มี
การลงมติในวาระน้ี) 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติั และรับรองงบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561ซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานแลว้ ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีท่ี
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงินในปีท่ีผา่นมาของบริษทัใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบ 

 นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่  เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ซ่ึงก าหนดให้
บริษทัตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบ
การเงินประจ าปี 2561 ซ่ึงแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทั ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  

 งบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561ผูส้อบบญัชี บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากัด (“ผูส้อบ
บญัชี”) ไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แบบไม่มีเง่ือนไข  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบังบการเงินบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า  ตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  รายการผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว ้ ในปี 2560  
มีจ านวน  1.3 ลา้นบาท   ในปี 2561  มีจ านวน  3.3 ลา้นบาท  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี   เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ในเร่ือง
ของเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัลูกจา้งท่ีมีอายุงานเกิน 20 ปีข้ึนไปจากเดิมลูกจา้งจะไดรั้บเงินชดเชยจาก 300 วนั เป็น 400 วนั ใช่หรือไม่ 

 นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี   (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ในเร่ืองของเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้กับ
ลูกจา้งท่ีมีอายงุานเกิน 20 ปีข้ึนไปจากเดิมลูกจา้งจะไดรั้บเงินชดเชยจาก 300 วนั เป็น 400 วนั  เร่ิมใชใ้นปี 2562  ดงันั้นขอ้มูลตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
เป็นงบการเงิน ปี 2561  รายการผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ เป็นการค านวณของนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีค  านวณตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า  หากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน บงัคบัใชแ้ลว้ในปี 2562 บริษทัจะมีผลกระทบ
จากการปรับปรุงตวัเลขเป็นจ านวนเท่าใด  

 นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ)  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ผลกระทบจากการปรับ จาก 300 วนัเป็น  400 วนั ซ่ึงการปรับฐาน ณ วนัท่ี 
1 มกราคม จะมีผลกระทบทนัที ทั้งกลุ่มบริษทั ประมาณ  3.2 ลา้นบาท    และ จะมีส่วนเพ่ิมจากเปล่ียนแปลงกฎหมายน้ีอีก รวมทั้งกลุ่มบริษทัต่อปีเพ่ิมข้ึน 
1 ลา้นบาทโดยประมาณ 

 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษทัมีนโยบายท่ีเลิกจา้งพนักงานประจ า หรือมีนโยบายการเลิกจา้งพนักงาน หรือ
การจา้งชัว่คราวหรือไม่  เพราะทราบมาวา่หลายบริษทัมีนโยบายท่ีจะจา้งชัว่คราวมากกว่าจา้งเป็นประจ า เพราะจะช่วยให้บริษทัประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วน
ของผลประโยชน์พนกังาน  

 นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทไม่มีนโยบายในการเลิกจ้างพนักงาน หรือจ้าง
พนกังานชัว่คราว เพ่ือลดผลกระทบจากการตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงาน อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงมี
ผลในปี 2562   เน่ืองจากฝ่ายบริหารเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั การท างานในปัจจุบนัพนักงานทุกคนมีความใส่ใจ ทุ่มเทในการท างานกับ
บริษทั ซ่ึงบริษทัก็ตอบแทนพนกังานดว้ยการดูแล อยา่งไรก็ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีแนะน าเพราะถือเป็นกลไกท่ีดีในการจดัการก าลงัคน ซ่ึงทางบริษทั
ก็จะจดัการในเร่ืองประสิทธิภาพของพนกังาน เพราะบริษทัก็ใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีเสมอมา  

 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  งบกระแสเงินสด ปี 2561 งบการเงินเฉพาะบริษทั  ส่วนของกิจกรรมลงทุน  เงินสด
จ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย  จ  านวน 180  ลา้นบาท ลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใด  

 นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ทั้งจ  านวนเป็นเงินลงทุนในบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 
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 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า  งบกระแสเงินสด ปี 2561 ส่วนของกิจกรรมลงทุน  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เป็นการซ้ือทรัพยสิ์นใด 

 นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ทั้งจ  านวนเป็นการซ้ืออุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 10.4  เงินลงทุนใน บริษัท กิจการร่วมคา้เอทู

ตีรวฒัน์ จ  ากดั อยากทราบวา่  ผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัอยา่งไร  และเหตุใดจึงมีการแบ่งหุน้  เป็นหุน้สามญั และหุน้บุริมสิทธิ     
 นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ผูถื้อหุ้นร่วมกนัในบริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั  

เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบักลุ่มบริษทั  เพ่ือใหบ้ริษทัมีคุณสมบติัสามารถเขา้ร่วมประมูลงานได ้ บริษทัจึงตอ้งเขา้ร่วมทุนกบัพนัธมิตร  และเพ่ือให้บริษทั
สามารถควบคุมงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการบริหารจดัการหุน้ดงักล่าวเป็นสองประเภท 

 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 10.4  เงินลงทุนใน บริษัท กิจการร่วมคา้เอทู
ตีรวฒัน์ จ  ากดั นั้นถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัหรือไม่  

 นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากัด ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  
เน่ืองจากบริษทัมีอ  านาจการควบคุม มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคิดเป็นร้อยละ 99.99  

 นาย ธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  บริษทัมีสิทธิ ออกเสียง  บริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั อยา่งไร 
 นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า สิทธิ ในการออกเสียงของบริษทัใน บริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ 

จ  ากดั คิดเป็น 1 หุน้ ต่อ  10,000 เสียง 
 นาย ธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่  ตอ้งการทราบวตัถุประสงคข์องเพ่ิมทุน ในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  

นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดเ้พ่ิมทุนใน บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเก่ียวกบัการโอนกิจการ 

 นาย ธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่  ทุนส ารองตามกฎหมายบริษทัมีการจดัสรรเพ่ิมจ านวนเท่าใด 
นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ทุนส ารองตามกฎหมาย บริษทัไดมี้การจดัสรรเพ่ิมในปี 2561 จ านวน 6.9 

ลา้นบาท  
 มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ี

ผา่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 392,755,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2561 

 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  และไดม้อบหมายให้นาย
อภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสรุปผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
 นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 115 ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลงัหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนด
ขา้งตน้ โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยั
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม2561ท่ีผ่านมาบริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน136.77ลา้นบาท 
เน่ืองจากในปี2562 บริษทัยงัมีความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน ดงันั้นจึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2561 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย จ านวน 392,755,978 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและได้มอบหมายให้นาย
อภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการผูก้ล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ 

นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ)  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

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

ทั้งน้ีในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหน้า บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ไดผ้่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงได้
พิจารณาโดยการเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่านซ่ึงนายมนู  เลียวไพโรจน์ และ นายภทัร์ การุณกรสกุล ไดส้ละสิทธิการเสนอช่ือเขา้รับเลือกตั้ง
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากติดภาระกิจอ่ินๆ  คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอรายช่ือบุคคล1ท่านซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวติัปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนังสือเชิญประชุม
ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) ไดแ้ก่ 

1. นายสุริยล   อุดชาชน กรรมการ 
ประธานฯไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  เพื่อให้เป็นตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจะออกจากท่ีประชุมสักครู่ 

จนกวา่ผูถื้อหุน้จะไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จส้ิน 
 นาย ธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่  หลงัจากการประชุมผูถื้อหุน้น้ี  บริษทัจะมีกรรมการเหลือ 7 ท่าน  ฝ่ายบริหารคิดวา่จะจดั

แต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ยงัไม่มีแผนแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแต่งตั้ งกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 

 

ช่ือกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง ประเภทกรรมการ 
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง) 

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%) งดออกเสียง (%) บัตรเสีย (%) 
นายสุริยล  อุดชาชน กรรมการ 392,755,978 100.0000 - - - - - - 
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คร้ัง คร้ังละ
จ ำนวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ ำนวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ ำนวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ ำนวนเงิน

รวม

ประธาน    6    25,000     150,000     120,000    4    10,000        40,000    120,000      2    10,000        20,000               -        2    10,000        20,000               -       230,000      240,000       470,000
รองประธาน    6    15,000        90,000     120,000    4             -                  -                 -        2             -                  -                 -        2             -                  -                 -         90,000      120,000       210,000
กรรมการ    6    15,000        90,000       60,000    4       5,000        40,000    120,000      2       5,000        20,000               -        2             -                  -                 -       150,000      180,000       330,000
กรรมการ (ผูบ้ริหาร)    6    15,000     360,000                -      4             -                  -                 -        2             -                  -                 -        2       5,000        20,000               -       380,000                 -         380,000
รวม   690,000 300,000   80,000 240,000   40,000               -     40,000               -   850,000 540,000 1,390,000

610,000
2,000,000

ค่ำบ ำเหนจ็กรรมกำร(จัดสรรตำมผลประกอบกำร)

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 ทั้งส้ินไม่เกนิ

ค่ำตอบ

แทน
รวม (ต่อปี)

ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำตอบ

แทน

ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำตอบ

แทน

ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำตอบ

แทน

ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำตอบ

แทน

ค่ำเบี้ย

ประชุม
กรรมกำร

กรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

 เม่ือท่ีประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งแลว้ ประธานจึงเชิญใหก้รรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้หอ้งประชุม 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ส าหรับปี 2562 รวมทั้งส้ินเป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 2 ลา้นบาทโดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ประธานฯ ไดม้อบหมาย
ให ้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุป 

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ)ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึง
ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีทุกปีโดยในปี2562ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจ านวนเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท 
โดยหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษทัซ่ึงได้ร่วมกันพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษทัความเหมาะสมและเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัหรือใกลเ้คียงและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยตามตารางค่าตอบแทนขา้งตน้น้ีค่าตอบแทนกรรมการท่ีขออนุมติัมีวงเงินเท่ากบัปี 2561 

 มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 392,756,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 และ
ไดม้อบหมายใหน้ายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ)ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทุกปี  

เพื่อความโปร่งใส ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงไดใ้ห้ส านักงานตรวจสอบบญัชีหลายแห่งท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน กลต.  เสนอราคาค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2562 มายงับริษทัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและอนุมติั และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งนายเจษฎา
หงัสพฤกษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือนายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุ
รัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 ของบริษทั กรินทร์ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็น
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จ านวนเงิน 1,134,000 บาทต่อปี เน่ืองจากบริษทักรินทร์ออดิทจ ากดัมีบุคลากรและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบบญัชีและรองรับการ
ขยายตวัของบริษทัได ้รวมถึงค่าตอบแทนการผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษทั โดยรายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษทัได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้แลว้  ประกอบดว้ย 

รำยละเอยีด 2560 2561 2562 (ปีที่เสนอ) 

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

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

3.ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ที่เกิดขึน้ระหว่ำงปฏิบัติงำน  เรียกเก็บตามจริง เรียกเก็บตามจริง เรียกเก็บตามจริง 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

 มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัตามรายช่ือท่ีเสนอและก าหนดค่าสอบบญัชี
เป็นจ านวนเงิน 1,134,000 บาทต่อปีดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 392,756,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั เอเชีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  และได้
มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) เป็นผูก้ล่าวแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 

นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงภาพโครงสร้างกลุ่มบริษทั ณ ปัจุบนั และแผนการปรับโครงสร้าง
โดยสรุปดงัน้ี 
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 เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท  

 บริษทัประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงลกัษณะการด าเนินธุรกิจจากเดิมท่ีด าเนินธุรกิจผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง 
(High Precision Machining & Cold Forging) เป็น บริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (Holding Company) เน่ืองจากนอกเหนือจากธุรกิจ
หลกัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูงแลว้ ในปี 2559 บริษทัไดข้ยายขอบเขตการด าเนินกิจการไปสู่ธุรกิจดา้นบริหารจดัการน ้ า ดว้ย
การลงทุนในบริษทั ชลกิจสากล จ ากดั (“ซีเค”) มูลค่า 224 ลา้นบาท ผ่าน บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ากดั   ในปี 2560  เอทูไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจท่ี
ปรึกษาและก่อสร้าง- Engineering Procurement Construction (“EPC”) จนปัจจุบนั ปี 2561  รายไดร้วม 1,450.40 ลา้นบาท 

 การปรับโครงสร้างกิจการในคร้ังน้ีเพ่ือให้บริษทัสามารถด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิม
ความคล่องตวัในการขยายธุรกิจ โดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปน้ี    

 1. การจดัโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ตามสายงานผลิตภณัฑจ์ะช่วยให้บริษทัมีทิศทางในการบริหารงานท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนและบริหาร
จดัการงานไดส้อดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญของแต่ละบุคคล  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับกบัการแข่งขนัและสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั  
อีกทั้งยงัเป็นการดึงศกัยภาพในการบริหารงานใหพ้ร้อมรับกบัการรุกในธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินงาน 

 2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว  ส่งผลท าให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

 3. เป็นการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในการบริหารจดัการลงทุนในสายงานธุรกิจอ่ืนไดห้ลากหลายยิง่ข้ึน 

 ภายหลงัท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหป้รับโครงสร้างกลุ่มบริษทัในวนัน้ี บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ
ดงักล่าว รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจดงักล่าวทั้งหมดให้แก่บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จ  ากัด  (เอพีเอที) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัท 
รายละเอียดดงัน้ี 

รายการ มูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  

(ลา้นบาท) 

การด าเนินการ 

ท่ีดินและอาคาร    88.3 ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด 
สินทรัพยถ์าวรอ่ืน เช่น เคร่ืองใชส้ านักงาน  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชอ่ื้น เป็นตน้ 

28.7 ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด 

ก่อนปรับโครงสร้าง 
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เคร่ืองจกัร* 326.2 - ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด  หรือ 
- ใหเ้ช่าเป็นไปตามราคาตลาด    หรือ 
-  ท าสินเช่ือสัญญาเช่าทางการเงิน (Sales & Lease Back) 
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดกบักลุ่มกิจการ 

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  โอนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ทั้งน้ี การโอนกิจการคาดว่าด าเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนธันวาคม 2563 และบริษทัจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เอพีเอที ให้มี
จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 300,000,000 บาท เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 การปรับโครงสร้างกิจการฯ ในคร้ังน้ี จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ภายหลงัจากการปรับ
โครงสร้างกิจการของบริษทัแลว้เสร็จ บริษทัจะยงัคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปล่ียนลกัษณะ
การประกอบธุรกิจไปเป็นบริษทัโฮลด้ิง โดย  เอพีเอที จะเป็นบริษทัแกน  โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษทัโฮลด้ิงจะ
ยงัคงมีลกัษณะและคณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษทัโฮลด้ิงจะก ากบัดูแลธุรกิจของเอพีเอที ผ่านคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของเอพีเอที ซ่ึงจะเป็นบุคคลท่ีบริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นผูเ้สนอแต่งตั้ง 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง
ใหแ้ก่เอพีเอที ในคร้ังน้ี เป็นไปเพ่ือใหมี้ความชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานรวมทั้งเพ่ิม
โอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั รายการดงักล่าวจึงเป็นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรอนุมติัแผนการโอนกิจการดงักล่าว 

 การปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัโดยการโอนทรัพยสิ์นใหแ้ก่เอพีเอที ไม่เขา้ข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็
ตาม การโอนกิจการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนท่ีส าคญัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ก าหนด ซ่ึงบริษทัจะตอ้งขออนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัปรับโครงสร้าง 
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 นายธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่  เหตุใดระยะเวลาในการโอนกิจการจึงใชร้ะยะเวลานาน พร้อมทั้งบริษทัไดว้างแผน
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นเร่ืองน้ี  และวางแผนเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งไร 

นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการโอนกิจการไปยงับริษทัย่อยนั้น จะมี
องคป์ระกอบในหลายส่วน คือ 

1. ส าหรับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ การแจง้ลูกคา้เพื่อเปล่ียนช่ือผูผ้ลิตช้ินส่วนนั้นมีกระบวนการท่ีลูกคา้บางรายตอ้งใช้
เวลาในการด าเนินการนาน โดยวางแผนวา่ลูกคา้โดยส่วนใหญ่ จะตอ้งเปล่ียนช่ือเป็น APAT  ประมาณธนัวาคม ปี 2562  

2. การวางแผนเก่ียวกับภาระค่าใช้จ่ายส าหรับการโอน และภาระค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการโอนทรัพยสิ์น เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารภาษี บริษทัจึงวางแผนเก่ียวกบัเร่ืองระยะเวลาเพ่ือประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบทางภาษีน้อย
ท่ีสุด นอกจากน้ีส าหรับรายการทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัร เพ่ือความยืนหยุ่นและลดภาระภาษีบริษทัอาจจะไม่ไดโ้อน
ทั้งหมด เคร่ืองจกัรบางรายการอาจจะเป็นลกัษณะการใหเ้ช่า 

3. เงินทุนหมุนเวียนท่ีตอ้งใช้ในการโอนกิจการในคร้ังน้ี บริษทัคาดว่าจะสามารถบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนไดอ้ย่าง
เพียงพอ 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ  ากัด (มหาชน) และการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษทัมอบหมายให้เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใด ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 392,756,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับบริษัท 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของ
การปรับโครงสร้างกิจการเป็นบริษทัโฮลด้ิง (Holding Company) ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ดงัน้ี 

1. แกไ้ขขอ้บงัคบั  หมวด 9 บทเพ่ิมเติม  เป็น  หมวด 10 บทเพ่ิมเติม 
2. แกไ้ขขอ้บงัคบั  หมวด 9  ขอ้ 62 เป็น ขอ้ 71 (ดวงตราของบริษทั) 
3. เพ่ิมเติมขอ้บงัคบั หมวด 9 การก ากบัดูแลและการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
4. เพ่ิมเติมขอ้บงัคบั หมวด 9  ขอ้ 62 ถึง 70  

 โดยมีรายละเอียดร่างขอ้บงัคบับริษทัท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 )  
นอกจากน้ี ไดเ้สนอใหม้อบหมายใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้บงัคบั และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนในการยืน่จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั และการมอบหมายให้บุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบั และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนในการยื่นจด
ทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย จ านวน 392,756,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 10 พจิารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สินธิข้อ 3 ของบริษัท 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั  
เดิม 

  ขอ้ (6)   เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผดิชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั  
  เป็น 

 ขอ้ (6)  เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผดิชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั หรือ
การเขา้ร่วมทุน หรือเขา้ลงทุนในกิจการอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศดว้ยวธีิใด ๆ ไม่วา่กิจการนั้นจะมีวตัถุประสงคท่ี์
คลา้ยคลึงกนั หรือเก่ียวขอ้ง หรือสืบเน่ืองกนักบัวตัถุประสงคข์องบริษทัหรือไม่ 

2. เพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทั (จากจ านวน 30 ขอ้ เป็น31 ขอ้) 
ขอ้ (31) ประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการองคก์รหรือธุรกิจ เช่น บริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล ระบบบญัชี      
             และสารสนเทศ เป็นตน้ 

3. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั 
เดิม 

  “ขอ้ 3  วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ  านวน 30 ขอ้” 
  เป็น 

 “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ  านวน 31 ขอ้”   

นอกจากน้ีประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการมอบหมายใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์
สนธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคแ์ละหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั และการมอบหมายใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้บงัคบั และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนในการยืน่จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 392,756,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา12.46 น. 

 

 

 

 

                                                                       ลงช่ือ_____________________________________ประธานท่ีประชุม 
(นายมนู  เลียวไพโรจน์) 

 
 
 

     ลงช่ือ_______________________________________เลขานุการบริษทั 
              (นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี) 


