
 

หนา้ 1 ของ 36 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร) 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 

ท่ี AP003-2564 

วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 
เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชุม) 
2.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
3. รายงานประจ าปี ซ่ึงประกอบดว้ยผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 (จดัท าเป็นรูปแบบ QR code) 
4. ประวติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5.   ประวติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
6.   ค าช้ีแจง เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
7.   ขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
8.   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 
9.   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
11. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 เป็นรูปเล่ม 

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ  ากดั (มหาชน)  จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.  ณ  ชั้นท่ี 17
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  
  ทั้งน้ีบริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เม่ือครบ
ก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม  จึงขอแจง้ระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษทั 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษทัไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงได้
บนัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) บริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.apcs.co.th เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้น
และนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2563 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2563 
(การลงมติ : เน่ืองจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายงาน งบการเงนิรวม งบเฉพาะบริษทั 

สินทรัพยร์วม 3,166.95 1,575.10 
หน้ีสินรวม 1,376.45 5.62 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 1,790.50 1,569.47 
รายไดร้วม 2,138.09 229.84 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 8.83 176.08 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14.07 176.08 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.02 0.27 

 
บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในรอบปี 2563 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ         

รหสัคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 



 

หนา้ 2 ของ 36 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร : (038) 468-300  แฟ็กซ์ : (038) 458-751 

Asia  Precision PLC.  (Amata Nakorn I.E.)  700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi  20000 Thailand. Tel : (038) 468-300  Fax : (038) 458-751 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ย รายงานประจ าปี  (หวัขอ้งบการเงิน) ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 ) 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการท างบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ เพ่ือน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจ าปี ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั งบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 
รายงานประจ าปี  (หวัขอ้งบการเงิน) ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น   
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหักส ารองตาม

กฎหมาย อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได้ โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และ
สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั และหรือผูถื้อหุ้นบริษทัเห็นสมควร                                                               

จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 176.08  ลา้นบาท      
ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั
ในรูปของเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้านบาท  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2564 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

ทั้งน้ี อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 22.49  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั   

 

 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม 
หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วิธี
จบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในคร้ังน้ีเป็นการ
ประชุมปีท่ี 10 ของบริษทัภายหลงัท่ีบริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 
 1. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
      / กรรมการอิสระ 
 2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผูมี้อ  านาจ / กรรมการบริหาร  
     / กรรมการผูจ้ดัการ 
 3. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง  
                                                         / กรรมการอิสระ 
 

รายละเอยีด 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2562 2563 

มูลค่าหุ้นละ (บาท) 1.00 1.00 1.00 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 660 660 660 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  136.77 83.86 176.08 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 0.10 0.06 0.06 
ร้อยละของการจ่ายเงนิปันผล  48.26 47.22 22.49 



 

หนา้ 3 ของ 36 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร) 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 

               โดยกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดผ้า่นขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาหลกัเกณฑ์
คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีของกรรมการและ
อนุกรรมการเป็นรายบุคคลแลว้  และเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด (รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจ าปี ตามส่ิงท่ีส่ง
มาด้วยล าดบัท่ี 3  หัวข้อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี)  และคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ส าหรับการแต่งตั้ง นายณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั
อีกวาระหน่ึง แมว้า่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองเกิน 9 ปี โดยหากไดรั้บการเลือกกลบัมาอีกคร้ังนบัรวมการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็น 12 
ปี เน่ืองจาก นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร เป็นผูท่ี้มีความรู้และความช านาญ  สามารถให้ค  าปรึกษาและการแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกบับริษทั และ
ในช่วงของการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้น ไดท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยโดยแสดงความเห็นไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร     

ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้าบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอช่ือแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือกรรมการที่เสนอช่ือ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง จ านวนหุ้น1)   ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 

1. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร   รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - 
2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ  กรรมการ 12,335,682  

   1) การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทั้งน้ีรายละเอียดประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือ จ านวน 2 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั เม่ือ
ครบก าหนดตามระยะเวลาปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทั ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระให้กลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่าน
กระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัจากคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษทั         

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัติ เพิม่จ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  แต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ของบริษทัจ านวน 2 ท่าน คือ  1) พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์ 2) นายธีรลกัษ ์แสงสนิท            
เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ท าให้จ  านวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากเดิม แปด (8) คน เป็น เกา้ (9) คน  ทั้งน้ีคณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน พิจารณากลัน่กรองแลว้มีความเห็นวา่ 1) พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์ 2) นายธีรลกัษ ์แสงสนิท  มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งเป็นผูมี้ความรู้ประสบการณ์การท างานท่ีดี 
และมีภาวะผูน้ า วิสยัทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินกิจการของบริษทั  
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เห็นสมควร
ให้เสนอ คือ   1) พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์  2) นายธีรลกัษ ์แสงสนิท  ท าให้จ  านวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
แปด (8) คน เป็น เกา้ (9) คน  ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่าน
กระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั         

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษทัเพ่ือร่วมกนัพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผ่านมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้หลกัเกณฑก์ารเปรียบเทียบอา้งอิงกบั
ธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 จ  านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2 ลา้นบาท   
โดยปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเกิดข้ึนจริง มีจ  านวนทั้งส้ิน 1,497,000 บาท (แบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการ จ านวน 645,000 บาท ค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน จ านวน 540,000 บาท และบ าเหน็จกรรมการ จ านวน 312,000 บาท ) ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ท่ีเกิดข้ึนจริงไม่เกินตามกรอบท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฎตามรายงานประจ าปี หัวขอ้โครงสร้างการจดัการ (ส่ิงท่ี 
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ส าหรับปี 2564 รวมทั้งส้ิน 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
โดยมีองคป์ระกอบค่าตอบแทนดงัน้ี 

รายละเอยีด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท    
   1.1 ค่าเบีย้ประชุม    
         ประธาน 25,000 บาท / คน / คร้ัง 25,000 บาท / คน / คร้ัง 25,000 บาท / คน / คร้ัง 
         รองประธาน 15,000 บาท / คน / คร้ัง 15,000 บาท / คน / คร้ัง 15,000 บาท / คน / คร้ัง 
         กรรมการ / กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 15,000 บาท / คน / คร้ัง 15,000 บาท / คน / คร้ัง 15,000 บาท / คน / คร้ัง 
   1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน    
         ประธาน / รองประธาน 10,000 บาท / คน / เดือน 10,000 บาท / คน / เดือน 10,000 บาท / คน / เดือน 
         กรรมการ 5,000 บาท / คน / เดือน 5,000 บาท / คน / เดือน 5,000 บาท / คน / เดือน 
         กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ขอรับ ไม่ขอรับ ไม่ขอรับ 
   1.3 ค่าบ าเหน็จ    
         จดัสรรตามผลการด าเนินงาน จดัสรรตามผลการด าเนินงาน จดัสรรตามผลการด าเนินงาน จดัสรรตามผลการด าเนินงาน 
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ    
   2.1 ค่าเบีย้ประชุม    
         ประธาน 10,000 บาท / คน / คร้ัง 10,000 บาท / คน / คร้ัง 10,000 บาท / คน / คร้ัง 
         กรรมการ 5,000 บาท / คน / คร้ัง 5,000 บาท / คน / คร้ัง 5,000 บาท / คน / คร้ัง 
   2.2 ค่าตอบแทนรายเดือน    
         ประธาน 10,000 บาท / คน / เดือน 10,000 บาท / คน / เดือน 10,000 บาท / คน / เดือน 
         กรรมการ 5,000 บาท / คน / เดือน 5,000 บาท / คน / เดือน 5,000 บาท / คน / เดือน 
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน    
   3.1 ค่าเบีย้ประชุม    
         ประธาน 10,000 บาท / คน / คร้ัง 10,000 บาท / คน / คร้ัง 10,000 บาท / คน / คร้ัง 
         กรรมการ 5,000 บาท / คน / คร้ัง 5,000 บาท / คน / คร้ัง 5,000 บาท / คน / คร้ัง 
4.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง    
   4.1 ค่าเบีย้ประชุม    
         ประธาน 10,000 บาท / คน / คร้ัง 10,000 บาท / คน / คร้ัง 10,000 บาท / คน / คร้ัง 
         กรรมการ 5,000 บาท / คน / คร้ัง 5,000 บาท / คน / คร้ัง 5,000 บาท / คน / คร้ัง 
         กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5,000 บาท / คน / คร้ัง 5,000 บาท / คน / คร้ัง 5,000 บาท / คน / คร้ัง 

 
เง่ือนไขการจ่าย 

   1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการทุกคณะ จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม         
  2. บริษทัไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตวัเงินให้กรรมการนอกเหนือจากท่ีก าหนดขา้งตน้ 

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจ าปี 
ภายใต ้หวัขอ้เร่ืองโครงสร้างการจดัการ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

 



 

หนา้ 5 ของ 36 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร) 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 8 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก  าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผู ้        
สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี   ปี 2562 และ 2563  ผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์  จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั  
โดยนางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ไดท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษทั  รวมระยะเวลาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 2 ปี  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของบริษทั ในดา้นความเป็นอิสระ และความโปร่งใส บริษทัจึงไดใ้ห้ส านกังานสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน กลต. หลายแห่งเสนอราคา
ค่าสอบบญัชี ปี 2564 มายงับริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี7305 และ/หรือ 
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4722 และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ์ 
พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4713  และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์          
ล้ินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11536 หรือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่านอ่ืน 
จาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจ านวน 500,000 บาทต่อปี บริษทั กรินทร์ 
ออดิท จ ากดั มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบบญัชีและรองรับการขยายตวัของบริษทัได ้รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีความ
เหมาะสมกบัขนาดธุรกิจของบริษทั โดยตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 

รายละเอยีด 2562 2563 2564 (ปีที่เสนอ) 
1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)  ของบริษทั (บาท) 1,134,000 757,000 500,000 
2. ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังาน เรียกเก็บตามจริง เรียกเก็บตามจริง เรียกเก็บตามจริง 

ทั้งน้ีปี 2562 – 2564 (ปีท่ีเสนอ) ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในประเทศ เป็นผูส้อบบญัชีส านกังานเดียวกนักบับริษทั 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี
7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4722 และ/หรือ   
นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4713  และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897 และ/หรือ    
นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11536 หรือ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่านอ่ืน จาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจ านวน 500,000 บาทต่อปี 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

       ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในประเทศเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เช่นเดียวกบับผูส้อบบญัชีของบริษทั 
วาระที่ 9   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และ
ออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบริษทัก่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค 
แบบใดแบบหน่ึง  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบั
หนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้นได ้   

 
หากท่านผูถื้อหุ้นมีค  าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในคร้ังน้ี สามารถจดัส่งค  าถามล่วงหน้าไดท่ี้ ir@asiaprecision.com 

หรือ โทรสารหมายเลข  038-458-751  ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 โดยขอให้ท่านผูถื้อหุ้นระบุช่ือ ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดซ่ึ้งบริษทัจะไดร้วบรวมค าถามเพ่ือช้ีแจง
ต่อไป 

 
อน่ึง บริษทัไดก้  าหนดให้วนัท่ี 15 มีนาคม 2564  เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 (Record Date) 
ดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุ้นของบริษทั ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผูถื้อหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้นได้ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ซ่ึงบริษทัได้จดัส่งไป
ล่วงหนา้แลว้ หรือดาวน์โหลดผา่นเวบ็ไซต ์www.apcs.co.th และจดัส่งกลบัมายงับริษทั ตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารแนบ 6,7 ของหนงัสือเชิญประชุม 
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) (นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร) 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 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 บริษทัจะจดัให้มีมาตรการป้องกนัและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิของผูท่ี้เขา้ร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเขา้งานอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี บริษทัขอสงวน
สิทธิไม่อนุญาตให้ผูท่ี้มีไข ้(อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) หรือมีอาการเขา้ข่ายท่ีจะเป็นไข ้หรือผูท่ี้เพ่ิงเดินทางกลบัจากประเทศเส่ียงตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข และยงัไม่พน้ก าหนดเวลา 14 วนั เขา้ร่วมการประชุม ซ่ึงเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกนั ควบคุม และลดโอกาส
ในการแพร่กระจายของเช้ือโรคดงักล่าวไปยงับุคคลอ่ืนต่อไป 
บริษทั จึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 และผา่นการคดักรองแลว้ ในการปฏิบติัตนดงัน้ี 

1. กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
2. กรุณาลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 
3. หลีกเล่ียงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก ) ดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้า้ง 
4. หลีกเล่ียงการใช ้สมัผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น 
5. หากมีไข ้ไอ น ้ามูกไหล เจบ็คอ หายใจเหน่ือยหอบ โปรดออกจากการประชุมผูถื้อหุ้น 

   

บริษทัขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านเป็นอยา่งสูงและหวงัอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอยา่งดี เพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีดีของผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 
 

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล) 
กรรมการผูอ้  านวยการ 

   

หมายเหตุ   :  หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2563  กรุณาติดต่อขอรับไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทั                            
                   บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) หมายเลขโทรศพัท ์ 038-468-300 ต่อ 148 หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต ์ www.apcs.co.th 

   

** บริษทังดแจกของช าร่วย เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลได้รณรงค์ ให้ลดเลิกการแจกของช าร่วยในการประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้น อย่างไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคงจัดอาหารไว้รับรองส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่สถานที่ประชุม 


