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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
วนั เวลา และสถานที่ 
 ประชุมเม่ือวนัเสาร์ท่ี 20 เมษายน 2562 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4         เขตคลองเตย  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

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

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

ที่ปรึกษากฎหมาย  จากบริษทั ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ที จ ากดั  
1. นางสาวมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ   

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษทั กรินทร์ ออดทิ จ ากดั 
1. นายมงคล  เหล่าวรพงศ ์   
2. นางสาวธญัญลกัษณ์  รักความชอบ    

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

ฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน จ านวน 40 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้248,329,388 หุ้นรวมผูถื้อหุ้นทั้งหมดเป็น จ านวน 69 ราย  รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 376,112,255 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 56.9867 ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั จ  านวนทั้งส้ิน 659,999,862 หุ้น ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั  

จากนั้นไดก้ล่าวแนะน ากรรมการทุกท่านของบริษทัและเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน  บริษทัไดเ้รียน
เชิญนางสาวมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั พร้อมทั้งไดเ้รียนเชิญนายมงคล  เหล่าวรพงศ ์ ตวัแทนผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมตอบขอ้ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561บริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหน้า บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  เม่ือครบก าหนดตาม
ระยะเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

จากนั้น ไดก้ล่าวช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระ ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนน ณ 

จุดลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หากท่านใดยงัไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน กรุณายกมือเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการแจกให้กบัท่านต่อไป 
2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามก่อนจึง

จะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึนและขอให้ท่านแจง้ช่ือนามสกุล และใน
กรณีท่ีท่านเป็นผูรั้บมอบฉนัทะกรุณาแจง้ช่ือผูถื้อหุ้นท่ีท่านรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง 
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3. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนน   
3.1  กรณีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง  

ผูถื้อหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง ต่อหน่ึงหุ้นซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใด อยา่งหน่ึงคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  
หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)  ผูถื้อหุ้นท่านใดที่มีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

3.2 กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 
ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะ
วาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 
          กรณีผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นควร 

4. การลงคะแนนเสียง ภายหลงัท่ีท่านไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบซ่ึงไม่ตอ้ง
ลงคะแนน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด กรุณายกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีจดัเก็บบตัร
ลงคะแนน เก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่าน 

5. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ วาระท่ี 6 ตอ้งไดรั้บอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และวาระท่ี 8, 9, 10 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือ
แสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระ
ถดัไป 

ทั้งน้ีกรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 
ช่องในบตัรยนืยนัการลงคะแนน หรือกรณีท่ีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบัเป็นตน้ 

6. เพ่ือให้การเก็บบตัรลงคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย
เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อนขอให้ส่งบตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจา้หน้าท่ี และหลงัเลิกประชุมฯแลว้ขอให้ผูถื้อ
หุ้นทุกท่านส่งคืนบตัรลงคะแนนให้เจา้หนา้ท่ีเช่นกนั 

ไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง 
จากนั้นนายศกัดา จนัทมาตร (ผูด้  าเนินรายการ)   ได้กล่าวรายงานเก่ียวกบัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่  ตามท่ีบริษทัได้เขา้ร่วมโครงการแนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition against corruption) ว่าปัจจุบนับริษทัไดรั้บการรับรอง ฐานะสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561  โดยในปี 2561  บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดในดา้น
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

นอกจากนั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นวนัน้ี  บริษทัไดมี้บริการนวดแผนไทยให้กบัท่านผูถื้อหุ้น  โดยบริษทัไดเ้ชิญคนพิการทางสายตาท่ีมีความช านาญดา้น
การนวดแผนไทย มาให้บริการนวดคอ บ่า ไหล่ กบัผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถรับบริการไดท่ี้ดา้นหลงัห้องประชุม  

ประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2561ปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

มติ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง 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 าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2561ของ
บริษทัซ่ึงได้จดัส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบั 3) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการ
ผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561ให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอภชิาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ)ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในรอบปี 2561 ดงัน้ี 
     



 

หนา้  12 ของ 40 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน)(นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร) 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ขา้ใจภาพรวมธุรกิจของบริษทั  จึงขออธิบายการด าเนินงานของบริษทั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมกลุ่มบริษทั 
ส าหรับปี 2561 ภาพรวมผลการด าเนินงานเป็นดงัน้ี 
1. กลุ่มธุรกจิผลติช้ินส่วนโลหะ (AUTO)  มีรายได้  991 ล้านบาท  ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั  โดยในกลุ่มธุรกิจน้ีมีบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ  100   คือ  
- บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  (“APAT”) เดิมช่ือ บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั  โดยบริษทัไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือในปี 2562 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างกิจการ ซ่ึงจะไดก้ล่าวในวาระท่ี 8 ต่อไป   
- บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เทค จ ากดั (“AST”) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในปี 2561 เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะในอนาคต 

โดยในปี 2561 บริษทัยอ่ยแห่งน้ียงัไม่มีรายไดจ้ากการด าเนินงาน  
2. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction  หรือ EPC)  มีรายได้ 1,450 ล้านบาท 

ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัย่อย 3  แห่ง คือ   
- บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ากดั (“A2”) บริษทัถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100  ด าเนินงานเก่ียวกบัทางดา้นงานก่อสร้าง EPC 
- บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั  (“APT”)  ซ่ึงเอทูถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100  ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้

ในงานก่อสร้างโครงการในระบบสาธารณูปโภค  
- บริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั (“A2T”)  ซ่ึงเอทูถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบังานก่อสร้างโครงการ   
3.  กลุ่มธุรกจิทรัพยากรน า้ (WATER)  มีรายได้  36 ล้านบาท  ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัย่อย 1  แห่ง คือ   
- บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั (“CK”) ซ่ึงเอทูถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 53.33 ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าให้กบัลูกคา้เอกชนทัว่ไป โดยชลกิจมีบ่อ

เก็บน ้าตั้งอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี 
โดยภาพรวมผลการด าเนินงานในปี 2561 หากเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานยอ้นหลงัในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีแนวโนม้ผลการด าเนินงาน

ท่ีดีข้ึนตามล าดบั  แสดงให้เห็นวา่บริษทัมีพฒันาการท่ีดี และมีการปรับตวัให้สอดรับกบัสภาวะเศรษฐกิจเป็นอยา่งดี และหากเปรียบเทียบในภาพของรายไดร้วมของ
กลุ่มธุรกิจ มีองคป์ระกอบของรายไดส่้วนใหญ่ คือ  

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

(หน่วย : ลา้นบาท) 
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- กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ  (AUTO) โดยกลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะซ่ึงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองแบบมัน่คง โดยบริษทัไดป้รับเปล่ียน
แผนการด าเนินธุรกิจให้สอดรับกบัสภาพเศรษฐกิจ บริหารจดัการควบคุมตน้ทุนการผลิต จึงท าให้ผลการด าเนินงานในส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนปรับ
มาสู่สภาวะปกติของอุตสาหกรรม    

- กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง  (EPC)   ท่ีบริษทัไดเ้ร่ิมขยายไปยงัธุรกิจน้ีมากกว่า 3 ปีแลว้ มีการเติบโตของรายไดท่ี้สูงข้ึนแบบกา้ว
กระโดดต่อเน่ืองกนัทุกปี  และในปี 2561 มีรายไดสู้งกวา่กลุ่มธุรกิจอ่ืนของกลุ่มบริษทั และมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นภาพรวมสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบขอ้มูลสรุปตวัเลขทางดา้นการเงินของกลุ่ม
บริษทั  จึงขอเรียนเชิญนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  กล่าวสรุปภาพรวม 

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  (กรรมการ/ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงนิ) ไดก้ล่าวช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ ขอ้มูลสรุปตวัเลขทางการเงินของ
กลุ่มบริษทัดงัน้ี 

ข้อมูลสรุปตัวเลขทางการเงนิ   
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย : ลา้นบาท) งบการเงนิรวม 
(CONSO) 

ผลติช้ินส่วนโลหะ 
(AUTO) 

ธุรกิจวิศวกรรมและ
ก่อสร้าง (EPC) 

ธุรกจิทรัพยากรน ้า 
(WATER) 

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

 

ข้อมูลสรุปตัวเลขทางการเงนิ   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย : ลา้นบาท) งบการเงนิรวม 
(CONSO) 

ผลติช้ินส่วนโลหะ 
(AUTO) 

ธุรกิจวิศวกรรมและ
ก่อสร้าง (EPC) 

ธุรกจิทรัพยากรน ้า 
(WATER) 

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

 
เน่ืองจากรายไดข้องกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง  (EPC)  มีรายไดท่ี้เติบโตสูงอยา่งมีนยัส าคญั จึงไดข้อเรียนเชิญนายสุริยล อุดชาชน ซ่ึงเป็น

ผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง  (EPC)   ไดก้ล่าวสรุปภาพรวมการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจน้ี 
นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู )ไดก้ล่าวช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง  

(EPC)  ในรอบปี 2561  เป็นสายงานทางดา้นวิศวกรรมรับเหมาก่อสร้าง โดยแบ่งการให้บริการงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. Engineering Procurement and Construction  (“EPC”)  หรือ Turnkey Project ซ่ึงเป็นการก่อสร้างทั้งระบบ ตั้งแต่ดา้นการออกแบบ

วิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงาน  หรือ เน้นตลาดในดา้นของกลุ่มลูกคา้พลงังานโดยเฉพาะพลงังาน
ทดแทนทุกชนิด เช่น โครงการโซลาร์  โครงการไฟฟ้าชีวมวล (Biomass)  โครงการโรงไฟฟ้าผลิตจากเช้ือเพลิงขยะ เป็นตน้  

2. Engineering Design and Project Management Consultant (“PMC”) ซ่ึงเป็นการให้บริการท่ีปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง เน้นตลาด
ในดา้นของกลุ่มลูกคา้พลงังาน  เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์ม  เป็นตน้ ปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดข้ยายการให้บริการไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น 
เช่น ประเทศเวียดนาม เป็นตน้ 

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

4. งานก่อสร้างโครงการอ่ืนๆ  เช่น  Power Distribution and Substation  ซ่ึงเป็นการให้บริการก่อสร้างโครงการสถานีไฟฟ้ายอ่ย โดยไดเ้ร่ิม
ให้บริการตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2561   

ดงันั้นบริษทัยอ่ยจะสามารถรับงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ไดห้ลากหลายประเภทในกลุ่มพลงังานทดแทน กลุ่มพลงังานน ้า  ตามท่ีไดก้ล่าวไป
แลว้นั้น ในดา้นของรายไดบ้ริษทัยอ่ยมีรายไดใ้นปี 2561 จ  านวน 1,450 ลา้นบาท  โดยมีสดัส่วนรายไดต้าม Business Unit  ต่อรายไดร้วมของกลุ่มธุรกิจ  คือ  Waste 
to Energy  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.6  Power Distribution Substation  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.7  Solar Energy คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.1  Water Distribution 
System คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.6 ซ่ึงคาดการณ์ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง จะมีรายไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   

โดยในปัจจุบนักลุ่มบริษทัยอ่ยมีงานท่ีอยูใ่นมือแลว้ (Back log) ประมาณ 2,841 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นงานท่ีเกิดจากโครงการท่ีลงนามสัญญาในปี 
2561 แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้รายไดป้ระมาณ 1,565 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นงานโครงการท่ีไดล้งนามในสัญญา และงานท่ีไดห้นงัสือตอบรับการจา้งงานแลว้  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  
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน)(นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร) 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  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัไดเ้รียนให้ท่ีประชุมไดท้ราบ 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามงบการเงินรวมหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 7  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนๆ  

รายการมูลค่าของงานท่ีท าเสร็จแล้วแต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บ  (หมายเหตุ 28)  จ  านวน  830 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งจากโครงการใด และสามารถเรียกเก็บไดแ้ล้ว
หรือไม่ 

นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  รายการมูลค่าของงานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (หมายเหตุ 28) จ  านวน 830 ลา้น
บาท  เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการงานก่อสร้างของเอทู  โครงการโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุชภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั  ปัจจุบนัเอทูไดรั้บ
ช าระแลว้ จ านวนประมาณ 600 ลา้นบาท 

นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า  ตามท่ีนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  ไดช้ี้แจง ดงันั้นจะคงเหลือมูลค่าของงานท่ีท าเสร็จแลว้ยงัไม่ไดเ้รียก
เก็บ  อีกประมาณ 200 ลา้นบาท จะสามารถไดรั้บเงินเม่ือใด 

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

นายจักรรินทร์ สราญฤทธิชัย (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางทวิพร เคนโยธา) กล่าวช่ืนชมว่า  กลุ่มบริษทัวิศวกรรมและก่อสร้าง มีการเติบโตของยอดขาย
อยา่งต่อเน่ือง   ตามท่ีผูบ้ริหารไดช้ี้แจงขอ้มูล Back  log ให้ท่ีประชุมทราบ  จึงขอสอบถามเพ่ิมเติมวา่  โดยภาพรวมแลว้   ปี 2562 บริษทัมีการวางแผนการเพ่ิมงาน Backlog 
อยา่งไร  

นายสุริยล อุดชาชน  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ปี 2562  บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่าการท่ีเอทูตั้ง  Business Unit  จ านวน 4 หน่วยนั้น จะสามารถ
รองรับงานโครงการท่ีมีมูลค่าไดเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึง Back log ท่ีไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบนั้นเป็นเพียงมูลค่าขั้นต ่าท่ีเอทูคาดว่าจะไดรั้บ ส าหรับโครงการท่ีมีการ
ประมูลไปแลว้นั้นแต่ยงัไม่ทราบผล จะยงัไม่สามารถน ามาเป็น Back log ได ้ ตลาดท่ีท าอยูใ่นประเทศ ปัจจุบนัข้ึนอยูก่บันโยบายของภาครัฐบาลเป็นปัจจยัส าคญัดว้ย
เช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น โซล่าร์ท่ีรัฐบาลให้การสนบัสนุน และในอนาคตจะมีโครงการ Private PPA ซ่ึงจะมีกลุ่มนกัลงทุนให้การสนบัสนุนในการสร้างโซล่าร์ลอยน ้ า โซ
ลาร์บนหลงัคา เพ่ือขายไฟฟ้าให้กบัภาคเอกชน และอนาคตภาครัฐบาลอาจจะมีการปรับแผนนโยบายเก่ียวกบัการขายไฟฟ้าผ่านสายส่งของการไฟฟ้า ดงันั้นหากมีแผนการ
ประกาศใชน้โยบายดงักล่าว จะท าให้กลุ่มธุรกิจโซลาร์เติบโต  ดงันั้นถือวา่เอทูยงัมีช่องทางสร้างรายไดใ้นอนาคตอยา่งต่อเน่ือง จ  านวน Back log จะเพ่ิมข้ึน 

นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ได้กล่าวเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่า ขอ้มูล  Back log ท่ีไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบน้ี  เป็นขอ้มูลท่ีเอทู
ไดรั้บงานแน่นอน  ส าหรับโครงการใหม่ท่ีบริษทัไดเ้ขา้ไปร่วมประมูลนั้น  บริษทัยงัไม่สามารถแจง้ให้ท่ีประชุมทราบได ้ อยา่งไรก็ตามขอให้ท่านผูถื้อหุ้นไดติ้ดตามและ
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้างวิดีโองานบริษทัจดทะเบียนนดัพบผูล้งทุนเพ่ิมเติมได ้(Opportunity Day)  

นายฤทธิชัย  หยบิเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนผลิตโลหะมีการพฒันาการอยา่งไรบา้ง 
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในส่วนของธุรกิจช้ินส่วนยานยนต์ ก  าลงัการผลิตเรายงัใช้อยู่ในระดบั

ประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต ์แปลว่ายงัไม่มีความตอ้งการในการลงทุนอะไรมากเพียงแต่อาจตอ้งลงทุนเสริมบา้งเท่านั้น ส่วนการเติบโตในกลุ่ม     ยานยนตมี์การเติบโต
อยา่งน่าสนใจมาจากช้ินส่วนรถมอเตอร์ไซตข์นาดใหญ่ท าให้มีก าไรค่อนขา้งดีเม่ือเทียบกบัช้ินส่วนยานยนตโ์ดยทัว่ไป  และอีกหน่ึงส่วนท่ีเติบโตท่ีส าคญัคือช้ินส่วนทาง
การแพทย ์ 

นายนริศ เลศิอริยกลุ  (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่  บริษทัมีแผนการเก่ียวกบัการวางแผนเงินทุนเพ่ือใชใ้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอยา่งไร 
ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ฝ่ายบริหารจดัการมีการวางแผนเงินทุนอยา่งรอบคอบ จึงสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้สามารถด าเนินงานได้

อยา่งไม่ติดขดั 
มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ตามท่ีเสนอ (เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติใน

วาระน้ี) 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติั และรับรองงบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561ซ่ึงผูต้รวจ
สอบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานแลว้ ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงินในปีท่ีผ่านมาของบริษทัให้ผูถื้อหุ้นทราบ 
 นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้ง

จดัท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี 2561 ซ่ึง
แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทั ท่ีส่งให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้  

 งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561ผูส้อบบญัชี บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั (“ผูส้อบบญัชี”) ไดแ้สดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แบบไม่มีเง่ือนไข  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามเก่ียวกบังบการเงินบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า  ตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  รายการผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ ในปี 2560  มีจ  านวน  1.3 

ลา้นบาท   ในปี 2561  มีจ  านวน  3.3 ลา้นบาท  จ  านวนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี   เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ในเร่ืองของเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้กบั
ลูกจา้งท่ีมีอายงุานเกิน 20 ปีข้ึนไปจากเดิมลูกจา้งจะไดรั้บเงินชดเชยจาก 300 วนั เป็น 400 วนั ใช่หรือไม่ 
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน)(นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร) 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  

 นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี   (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ในเร่ืองของเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้กบัลูกจา้งท่ีมีอายุ
งานเกิน 20 ปีข้ึนไปจากเดิมลูกจา้งจะได้รับเงินชดเชยจาก 300 วนั เป็น 400 วนั  เร่ิมใช้ในปี 2562  ดงันั้นขอ้มูลตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  เป็นงบการเงิน ปี 2561  
รายการผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ เป็นการค านวณของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีค  านวณตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

 นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  หากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน บงัคบัใช้แลว้ในปี 2562 บริษทัจะมีผลกระทบจากการปรับปรุง
ตวัเลขเป็นจ านวนเท่าใด  

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

 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษทัมีนโยบายท่ีเลิกจา้งพนกังานประจ า หรือมีนโยบายการเลิกจา้งพนกังาน หรือการจา้งชัว่คราว
หรือไม่  เพราะทราบมาว่าหลายบริษทัมีนโยบายท่ีจะจา้งชัว่คราวมากกว่าจา้งเป็นประจ า เพราะจะช่วยให้บริษทัประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนของผลประโยชน์พนกังาน  

 นายอภชิาติ  การุณกรสกลุ  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไม่มีนโยบายในการเลิกจา้งพนกังาน หรือจา้งพนกังานชัว่คราว เพ่ือ
ลดผลกระทบจากการตั้งประมาณการผลประโยชน์พนกังาน อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงมีผลในปี 2562   เน่ืองจากฝ่ายบริหารเห็น
วา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั การท างานในปัจจุบนัพนกังานทุกคนมีความใส่ใจ ทุ่มเทในการท างานกบับริษทั ซ่ึงบริษทัก็ตอบแทนพนกังานดว้ยการดูแล อยา่งไรก็
ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีแนะน าเพราะถือเป็นกลไกท่ีดีในการจดัการก าลงัคน ซ่ึงทางบริษทัก็จะจดัการในเร่ืองประสิทธิภาพของพนกังาน เพราะบริษทัก็ให้ความส าคญั
ในเร่ืองน้ีเสมอมา  

 นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า  งบกระแสเงินสด ปี 2561 งบการเงินเฉพาะบริษทั  ส่วนของกิจกรรมลงทุน  เงินสดจ่ายเพ่ือการ
ลงทุนในบริษทัยอ่ย  จ  านวน 180  ลา้นบาท ลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใด  

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

เป็นการซ้ือทรัพยสิ์นใด 
 นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ทั้งจ  านวนเป็นการซ้ืออุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 10.4  เงินลงทุนใน บริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั อยาก

ทราบวา่  ผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัอยา่งไร  และเหตุใดจึงมีการแบ่งหุ้น  เป็นหุ้นสามญั และหุ้นบุริมสิทธ์ิ    
 นายอภชิาติ  การุณกรสกลุ  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ผูถื้อหุ้นร่วมกนัในบริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั  เป็นพนัธมิตร

ทางธุรกิจกบักลุ่มบริษทั  เพ่ือให้บริษทัมีคุณสมบติัสามารถเขา้ร่วมประมูลงานได ้ บริษทัจึงตอ้งเขา้ร่วมทุนกบัพนัธมิตร  และเพ่ือให้บริษทัสามารถควบคุมงานให้เป็นไป
ตามแผนงานได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการบริหารจดัการหุ้นดงักล่าวเป็นสองประเภท 

 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 10.4  เงินลงทุนใน บริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั นั้นถือ
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัหรือไม่  

 นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  เน่ืองจากบริษทัมี
อ านาจการควบคุม มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคิดเป็นร้อยละ 99.99  

 นาย ธารา ชลปราณ ี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  บริษทัมีสิทธ์ิออกเสียง  บริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั อยา่งไร 
 นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ สิทธ์ิในการออกเสียงของบริษทัใน บริษทั กิจการร่วมคา้เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั คิดเป็น 1 

หุ้น ต่อ  10,000 เสียง 
 นาย ธารา ชลปราณ ี(ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่  ตอ้งการทราบวตัถุประสงคข์องเพ่ิมทุน ในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  

นายอภชิาติ  การุณกรสกลุ  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดเ้พ่ิมทุนใน บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเก่ียวกบัการโอนกิจการ 

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

 มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ดว้ยคะแนนเสียง 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 - 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 

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

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2561 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  และไดม้อบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรส
กุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสรุปผลการด าเนินงานให้ผูถื้อหุ้นทราบ 
 นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 
ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงิน
เฉพาะและหลงัหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงิน และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัและ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม2561ท่ีผา่นมาบริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน136.77ลา้นบาท เน่ืองจากในปี2562 
บริษทัยงัมีความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียน ดงันั้นจึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 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 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและได้มอบหมายให้นายอภิชาติ กา
รุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการผูก้ล่าวสรุปให้ท่ีประชุมไดท้ราบ 

นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ)  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปี
แรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ให้ใชวิ้ธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ 
3. นายภทัร์ การุณกรสกุล กรรมการ 
ทั้งน้ีในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหน้า บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ไดผ้่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไดพิ้จารณาโดยการ
เลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งไดก้  าหนดและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่านซ่ึงนายมนู  เลียวไพโรจน์ และ นายภทัร์ การุณกรสกุล ไดส้ละสิทธิการเสนอช่ือเขา้รับเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากติดภาระกิจอ่ินๆ  คณะกรรมการบริษทัได้เสนอรายช่ือบุคคล1ท่านซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึงพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวติัปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแล้วก่อนการ
ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) ไดแ้ก่ 

1. นายสุริยล   อุดชาชน กรรมการ 

ประธานฯไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่  เพื่อให้เป็นตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจะออกจากท่ีประชุมสักครู่ จนกว่าผูถื้อหุ้นจะได้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จส้ิน 

 นาย ธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามว่า  หลงัจากการประชุมผูถื้อหุ้นน้ี  บริษทัจะมีกรรมการเหลือ 7 ท่าน  ฝ่ายบริหารคิดว่าจะจดัแต่งตั้ง
กรรมการเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   

นายอภชิาติ  การุณกรสกลุ  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ยงัไม่มีแผนแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 
มติ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง ประเภทกรรมการ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (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 ประธานจึงเชิญให้กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้ห้องประชุม 
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ส าหรับปี 2562 รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2 
ลา้นบาทโดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล 
กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวสรุป 

นายอภชิาติ การุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ)ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีทุกปีโดยในปี2562ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจ านวนเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท โดยหลกัเกณฑใ์นการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษทัซ่ึงไดร่้วมกนัพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงผลประกอบการของ
บริษทัความเหมาะสมและเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัหรือใกลเ้คียงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยตามตารางค่าตอบแทนขา้งตน้น้ีค่าตอบแทนกรรมการท่ีขออนุมติัมีวงเงินเท่ากบัปี 2561 
 มติ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง 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 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ประธานฯไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 และไดม้อบหมาย
ให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูก้ล่าวรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายอภิชาติ การุณกรสกลุ (กรรมการผู้อ านวยการ)ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทุกปี  

เพ่ือความโปร่งใส ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงได้ให้ส านักงานตรวจสอบบญัชีหลายแห่งท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน กลต.  เสนอราคาค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2562 มายงับริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและอนุมติั และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัต่อไป 

โดยคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งนายเจษฎาหังสพฤกษ ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือนายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 7305 ของบริษทั กรินทร์ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,134,000 บาทต่อปี 
เน่ืองจากบริษทักรินทร์ออดิทจ ากดัมีบุคลากรและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบบญัชีและรองรับการขยายตวัของบริษทัได ้รวมถึงค่าตอบแทนการ
ผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจของบริษทั โดยรายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมล่วงหน้าแลว้  
ประกอบดว้ย 

รายละเอยีด 2560 2561 2562 (ปีที่เสนอ) 

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

รวม 1,140,000.- 1,194,000.- 1,134,000.- 
3.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกดิขึน้ระหว่างปฏิบัติงาน  เรียกเก็บตามจริง เรียกเก็บตามจริง เรียกเก็บตามจริง 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อยา่งใด  
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 มติ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัตามรายช่ือท่ีเสนอและก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวน
เงิน 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 พจิารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั เอเชีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  และได้มอบหมายให้
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) เป็นผูก้ล่าวแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั 

นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  (กรรมการ) ไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบถึงภาพโครงสร้างกลุ่มบริษทั ณ ปัจุบนั และแผนการปรับโครงสร้างโดยสรุปดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั  

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

 การปรับโครงสร้างกิจการในคร้ังน้ีเพ่ือให้บริษทัสามารถด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความคล่องตวัใน
การขยายธุรกิจ โดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปน้ี    

 1. การจดัโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ตามสายงานผลิตภณัฑจ์ะช่วยให้บริษทัมีทิศทางในการบริหารงานท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนและบริหารจดัการงานได้
สอดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญของแต่ละบุคคล  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับกบัการแข่งขนัและสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั  อีกทั้งยงัเป็นการดึงศกัยภาพ
ในการบริหารงานให้พร้อมรับกบัการรุกในธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินงาน 

 2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจให้มีความยดืหยุน่และคล่องตวั  ส่งผลท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
 3. เป็นการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในการบริหารจดัการลงทุนในสายงานธุรกิจอ่ืนไดห้ลากหลายยิง่ข้ึน 
 ภายหลงัท่ีบริษทัได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมให้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัในวนัน้ี บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว 

รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวทั้งหมดให้แก่บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  (เอพีเอที) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั รายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนปรับโครงสร้าง 
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รายการ มูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

(ลา้นบาท) 

การด าเนินการ 

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

28.7 ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด 

เคร่ืองจกัร* 326.2 - ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด  หรือ 
- ให้เช่าเป็นไปตามราคาตลาด    หรือ 
-  ท าสินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงิน (Sales & Lease Back) 
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดกบักลุ่มกิจการ 

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  โอนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ทั้งน้ี การโอนกิจการคาดวา่ด าเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 2563 และบริษทัจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เอพีเอที ให้มีจ  านวนไม่น้อยกว่า 
300,000,000 บาท เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 การปรับโครงสร้างกิจการฯ ในคร้ังน้ี จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ภายหลงัจากการปรับโครงสร้าง
กิจการของบริษทัแลว้เสร็จ บริษทัจะยงัคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจไปเป็น             
บริษทัโฮลด้ิง โดย  เอพีเอที จะเป็นบริษทัแกน  โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษทัโฮลด้ิงจะยงัคงมีลกัษณะและคณะกรรมการยอ่ยชุด
ต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษทัโฮลด้ิงจะก ากบัดูแลธุรกิจของเอพีเอที ผ่านคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของเอพีเอที ซ่ึงจะเป็น
บุคคลท่ีบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นผูเ้สนอแต่งตั้ง 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูงให้แก่เอพีเอที ใน
คร้ังน้ี เป็นไปเพ่ือให้มีความชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานรวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจ 
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั รายการดงักล่าวจึงเป็นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรอนุมติัแผนการ
โอนกิจการดงักล่าว 

 การปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัโดยการโอนทรัพยสิ์นให้แก่เอพีเอที ไม่เขา้ข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจด
ทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 อยา่งไรก็ตาม การโอนกิจการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็น
การโอนธุรกิจบางส่วนท่ีส าคญัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด ซ่ึงบริษทัจะตอ้งขออนุมติัการปรับโครงสร้าง
กิจการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายธารา ชลปราณ ี(ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่  เหตุใดระยะเวลาในการโอนกิจการจึงใชร้ะยะเวลานาน พร้อมทั้งบริษทัไดว้างแผนเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ี

ตอ้งใชใ้นเร่ืองน้ี  และวางแผนเงินทุนหมุนเวียนอยา่งไร 
นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  (กรรมการผู้อ านวยการ) ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการโอนกิจการไปยงับริษทัยอ่ยนั้น จะมีองคป์ระกอบใน

หลายส่วน คือ 

หลงัปรับโครงสร้าง 
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1. ส าหรับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ การแจง้ลูกคา้เพื่อเปล่ียนช่ือผูผ้ลิตช้ินส่วนนั้นมีกระบวนการท่ีลูกคา้บางรายตอ้งใช้เวลาในการ
ด าเนินการนาน โดยวางแผนวา่ลูกคา้โดยส่วนใหญ่ จะตอ้งเปล่ียนช่ือเป็น APAT  ประมาณธนัวาคม ปี 2562  

2. การวางแผนเก่ียวกบัภาระค่าใช้จ่ายส าหรับการโอน และภาระค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนทรัพยสิ์น เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารภาษี บริษทัจึงวางแผนเก่ียวกบัเร่ืองระยะเวลาเพ่ือประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบทางภาษีน้อยท่ีสุด นอกจากน้ีส าหรับ
รายการทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัร เพ่ือความยืนหยุน่และลดภาระภาษีบริษทัอาจจะไม่ไดโ้อนทั้งหมด เคร่ืองจกัรบางรายการอาจจะ
เป็นลกัษณะการให้เช่า 

3. เงินทุนหมุนเวียนท่ีตอ้งใชใ้นการโอนกิจการในคร้ังน้ี บริษทัคาดวา่จะสามารถบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ  ากดั (มหาชน) และการมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารของบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษทัมอบหมายให้เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น
เก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 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 พจิารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับบริษทั 

ประธานฯ ได้เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของการปรับ
โครงสร้างกิจการเป็นบริษทัโฮลด้ิง (Holding Company) ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ดงัน้ี 

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 ไดเ้สนอให้มอบหมายให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบั

การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบั และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียนในการยืน่จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั และการมอบหมายให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบั 
และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 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 10 พจิารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทัและแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สินธิข้อ 3 ของบริษทั 

 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ขอ้ 3 ของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั  
เดิม 

  ขอ้ (6)   เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั  
  เป็น 

 ขอ้ (6)  เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั หรือการเขา้ร่วมทุน 
หรือเขา้ลงทุนในกิจการอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศดว้ยวิธีใด ๆ ไม่วา่กิจการนั้นจะมีวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั หรือเก่ียวขอ้ง หรือ
สืบเน่ืองกนักบัวตัถุประสงคข์องบริษทัหรือไม่ 

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

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน)(นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร) 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  

3. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั 
เดิม 

  “ขอ้ 3  วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ  านวน 30 ขอ้” 
  เป็น 

 “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ  านวน 31 ขอ้”   
นอกจากน้ีประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการมอบหมายให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจใน

การด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ 
และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคแ์ละหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
3 ของบริษทั และการมอบหมายให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขถอ้ยค า 
หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบั และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน
ในการยืน่จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 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 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  และกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา12.46 น. 
 
 
 

ลงช่ือ_____________________________________ประธานท่ีประชุม 
(นายมนู  เลียวไพโรจน์) 

 
 

 ลงช่ือ_______________________________________เลขานุการบริษทั 
          (นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี) 


