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ที่ AP006-2558
วันที่ 24 มีนาคม 2558
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้ องนํามาในวันประชุม)
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
3. รายงานประจําปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 และสําเนางบแสดงฐานะการเงินและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี 2557 (จัดทําเป็ นรู ปแบบ CD)
4. ประวัติผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. คําชี้แจง เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
7. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก.
8. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
9. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
11. แผนที่สถานที่ประชุม
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17
โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
ทั้งนี้บริ ษทั ได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริ ษทั
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557 ของบริ ษทั ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 โดยมีสําเนารายงาน
การประชุมซึ่งได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริ ง (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ประจําปี 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นมา
สรุปผลการดําเนินงานรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้
796.71
ต้นทุนขาย
(766.66)
กําไรขั้นต้น
30.05
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.50
รายได้อื่น
5.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
(91.32)
ต้นทุนทางการเงิน
(16.72)
ภาษีเงินได้
(0.41)
ขาดทุนสุ ทธิ
(70.90)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2557
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สํ าหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการทํางบการเงินสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผูส้ อบบัญชี
รั บอนุ ญาตได้ตรวจสอบรั บรองแล้ว เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ในการประชุ มสามัญประจําปี ตามที่ มาตรา 112 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิ และรับรองงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิงดจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงาน ปี 2557
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านั้น
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกําหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาํ หนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงาน
ฐานะการเงิ น และสภาพคล่ อ ง ความจําเป็ นในการใช้เ งิ นทุ น หมุ น เวีย นในการดําเนิ น งาน การขยายธุ ร กิ จ และปั จ จัย อื่ นที่ เ กี่ ย วข้อ งใน
การบริ หารงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
จากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิจาํ นวน 85.58 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2557 เนื่ องจาก
บริ ษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปันผลจ่ าย

แบ่ งเป็ น

มูลค่ าหุ้นละ (บาท)
จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ (ล้านบาท)
เงินปันผลจ่ ายอัตราต่ อหุ้น
สั ดส่ วนการจ่ ายเงินปันผล
อัตราต่ อหุ้น
สั ดส่ วนการจ่ ายเงินปันผล

2555

เงินสด
เงินสด

1
330
103.33
0.15
47.91%
0.15
47.91%

2556
1
330
(18.31)
-

2557
1
330
(85.58)
-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็ นจํานวน
หนึ่งในสาม หรื อจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วธิ ีจบั สลาก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ตอ้ ง
ออกจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
4. นายราจีฟ วิจายัน
โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณา
หลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ของ
กรรมการและอนุ กรรมการเป็ นรายบุ คคลแล้ว และเป็ นบุ คคลที่ มี คุ ณสมบัติ ตามที่ กฎหมายบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกําหนด จึงเห็นควรให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั (รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 หัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดี)
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ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้าบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
4. นายราจีฟ วิจายัน
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หวั ข้อเรื่ องโครงสร้าง
การจัดการ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4)
ข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการทีเ่ สนอชื่ อ ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
จํานวนหุ้น
สิ ทธิในการออกเสี ยง
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
ไม่ได้ถือหุน้
ไม่มีสิทธิออกเสี ยง
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
8,635,000
8,635,000
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
ไม่ได้ถือหุน้
ไม่มีสิทธิออกเสี ยง
4. นายราจีฟ วิจายัน
ไม่ได้ถือหุน้
ไม่มีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของ
บริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริ ษทั หรื อใกล้เคียง
กับบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สําหรับปี 2558 รวม
ทั้งสิ้ น เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ขอไม่รับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการชุดย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการบริษัท
กรรมการ

ค่ าเบี้ยประชุ ม
ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ
ค่ าเบี้ยประชุ ม

กรรมการสรรหา
และค่ าตอบแทน
ค่ าเบี้ยประชุ ม

กรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง
ค่ าเบี้ย
ประชุ ม

ค่ าเบี้ยประชุ ม

ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
แทน ครั้ง
แทน ครั้ง
แทน ครั้ง
แทน
รวม
รวม
รวม
รวม

ประธาน

6 120,000 120,000

4

รองประธาน

6

60,000 120,000

4

กรรมการ

6 240,000 240,000

4

40,000 120,000 2
-

20,000

- 2

20,000

- 2

-

-

20,000

- 2

-

- 300,000 360,000 660,000

40,000

- 2
-

20,000

- 560,000 720,000 1,280,000
720,000
2,000,000

- 2

40,000 120,000 2

- 2
กรรมการ (ผู ้บริ หาร) 6
- 4
420,000 480,000
80,000 240,000
รวม
ค่าบําเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ ประจํา ปี 2558 ทั้งสิ ้ นไม่ เกิน

ค่ าตอบ
รวม (ต่ อปี )
แทน

- 200,000 240,000 440,000
60,000 120,000 180,000

ส่ วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจําปี
ภายใต้หวั ข้อเรื่ องโครงสร้างการจัดการ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี
หน้า 3 ของ 4

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่ อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร : (038) 468-300 แฟ็ กซ์ : (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

โดยในปี 2557 บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ได้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศ ทั้งนี้บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท
จํากัด ได้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ในด้านความเป็ นอิสระ และ
ความโปร่ งใส่ บริ ษทั จึงได้ให้สาํ นักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. หลายแห่งเสนอราคาค่าสอบบัญชี ปี 2558 มายัง
บริ ษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ของ
บริ ษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2558 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 1,160,000.- บาทต่อปี เนื่องจาก
บริ ษทั เอเอ็มซี จํากัด ได้ตรวจสอบบัญชีมาเป็ นระยะเวลา 20 ปี และมีจาํ นวนผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทั้งหมด 3 คน
ซึ่งมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้ และราคาค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริ ษทั
ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
รายละเอียด
1. ค่ าสอบบัญชี (Audit Fee) (กลุ่มบริ ษทั )
2. ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่ งเสริ มการลงทุน (กลุ่มบริ ษทั )
รวม
3.ค่ าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างปฏิบตั ิงาน

2556
2557
2558 (ปี ทีเ่ สนอ)
1,030,000.1,200,000.1,070,000.100,000.90,000.90,000.1,130,000.1,290,000.1,160,000.เรี ยกเก็บตามจริ ง เรี ยกเก็บตามจริ ง เรี ยกเก็บตามจริ ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งนายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5369 ของ
บริ ษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2558 ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั
สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตท่านอื่ นภายในสํานักงานเดี ยวกันที่ ได้รับความเห็ นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผูส้ อบบัญชี เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจบัญชีของบริ ษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 1,160,000.- บาทต่อปี
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ ง และยืน่ ต่อบริ ษทั ก่อนเข้าร่ วม
ประชุมด้วย ส่ วน ผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติซ่ ึ งแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อ
แบบ ข หรื อ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ตามรายละเอียดซึ่ งแนบ
กับหนังสื อมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุน้ ได้
หากท่ านผู ้ถื อหุ ้ นมี ค ําถามที่ ต้องการให้ บริ ษ ัทชี้ แจงในประเด็ นของระเบี ยบวาระที่ นําเสนอในครั้ งนี้ สามารถจัดส่ งคําถามล่ วงหน้ าได้ที่
ir@asiaprecision.com หรื อ โทรสารหมายเลข 038-458-751 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ซ่ ึ งบริ ษทั จะ
ได้รวบรวมคําถามเพื่อชี้แจงต่อไป
อนึ่ง บริ ษทั ได้กาํ หนดให้วนั ที่ 11 มีนาคม 2558 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 (Record Date) และ
กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันที่ 12 มีนาคม 2558
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
(นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
หน้า 4 ของ 4

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่ อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร : (038) 468-300 แฟ็ กซ์ : (038) 458-751
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Ref. AP006-2558
24 March 2015
Subject :

Notice of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

To

Shareholders

:

Attachments:

1.
2.
3.

Registration form (please bring with you on the meeting date)
Copy of the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders
Annual report comprising the Company's operating results for 2014 and copy of the financial statements and
the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2014 (in CD-ROM)
4. Profiles of the candidates who have been nominated to replace the directors retiring by rotation
5. Explain Documents or evidence showing the identity of the shareholder or proxy of the shareholder entitled to
attend the meeting
6. The Company's Articles of Association concerning shareholders' meetings and voting procedures
7. Proxy form A
8. Proxy form B
9. Proxy form C
10. Profiles of the independent directors proposed as proxy by the Company
11. Map of the place of the meeting

NOTICE is hereby given that the 2015 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) be held on Saturday 25 April
2015 at 10.00 a.m. at 17th Floor of Theptarin Hospital, no. 3850 Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok.
The Company invited the Company's shareholders to propose agenda in advance on the company website on 30 September
2014 to 31 December 2014. When period ended, there were no proposes agenda to the Company, therefore, the Company would like
to proposed the agendas by the Board as follow:
Agenda 1 To certify the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)
Objective and reasons: The minutes 2014 Annual General Meeting of Shareholders was held on 26 April 2014. A copy of
the Minutes is attached as Attachment 2. The minutes was accurately recorded.
Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting certify the minutes of the minutes 2014 Annual
General Meeting of Shareholders, as detailed in Attachment 2.
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company and its subsidiary operating results as at Year 2014
Objective and reasons: For the financial year ended 31 December 2014, the Company.

Results of Operations
Sales of goods
Cost of sales
Gross profit
Gain (loss) on disposal of investment in subsidiary
Other income
Selling and Administrative expenses
Financing cost
Income tax expense
Loss for the year

(Unit : Million Baht)
796.71
(766.66)
30.05
2.50
5.00
(91.32)
(16.72)
(0.41)
(70.90)

Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting acknowledge the report on the Company’s and its
subsidiary operating results for 2014, as detailed in Attachment 3
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Agenda 3 To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2014.

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)
Objective and reasons: The Board has had the Company's audited financial statement for the financial year ended 31
December 2014 prepared in order to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for its consideration and
approval in accordance with section 112 of the Public Companies Act B.E. 2535 (1992) (see details in Attachment 3).
Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve the Company's audited financial
statement for the financial statements as of December 31, 2014, which have been audited by the certified public accountant
and approved by the Audit Committee. as detailed in the Annual Report as detailed in attachment 3.
Agenda 4 To consider and approve on the omission dividend payment of the Company's operating results for the year ended
31 December 2014.

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)
Objective and reasons: Under section 115 of the Public Company Act B.E.2535 (1992), the Company must pay dividends
from its profit only.
The Company has a policy to pay dividends at a minimum rate of 40 per cent of its net profit after tax (under the separate
financial statements) and legal reserve. However, the Company may pay dividends at any rate lower than the policy rate,
depending on its operating results, financial condition and liquidity, necessity to use working capital to support its operation
and expansion and other factors relating to the management of its business, as the Board and/or shareholders see fit.
According to the Company's operating results for the financial year ended 31 December 2014, the Company had net loss of
Baht 85.58 million.
Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve the omission of dividends
payment for the year 2014 because the Company had a deficits.

par value of per share (Baht)
Number of the Company's issued shares

Separate of Financial Statement
2012
2013
2014
1
1
1
330.00
330.00
330.00

Annual net profit(loss) (Million Baht)
Dividend Payment per share
Percentage of the annual net profit (%)

103.33
0.15
47.91%

103.33
-

(85.58)
-

0.15
47.91

-

-

Spe
cify

Details of dividend payment

Dividend Payment per share
Percentage of the annual net profit (%)

Cash
Cash

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

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)
Objective and reasons: Under Article 18 of the Company’s Articles of Association, at least one-third of the directors must
vacate their office by rotation at each annual general meeting of shareholders, and if the number of directors is not a multiple
of 3, the nearest number of 1/3 must retire by rotation. There must be a drawing by lots to determine the directors retiring
on the first and second years following the registration of the Company. In each subsequent year, the directors who occupy
the position for the longest period must retire. Following the conversion into public company limited, the 2015 Annual
General Meeting is the second AGM of the Company. Therefore, the retiring directors by drawing were:
1. Mr. Sompote Wallayasewi
3. Mr. Narong Varongkriengkrai
2. Mr. Chairoj Vetnaruman
4. Mr. Rajeev Vijayan
Candidates nominated to be appointed as Directors have been screened by theRecruitment and Compensation Committee but not
stakeholders. Their qualifications, knowledge, capabilities and ethics and moral as well as their past performance in the Board,
committee or sub-committee have been scrutinized and their qualifications have met requirements in the Public Company Act of
1992, the Securities and Exchange Commission’s Notification and the Stock Exchange of Thailand’s Notification. It’s
subsequently appropriate to present them to the Board of Directors (details of the recruitment are shown in the Annual Report in
Attachment No. 3: Good Corporate Governance.)
The Recruitment Committee opened the floor for shareholders to propose someone to stand in the Board of Directors on the
APCS’s website from September 23, 2014 to December 21, 2014. By that period, no shareholders nominated anyone to the Board.
The selection of persons to serve on the Board of Directors of the Company is not made through the procedures of the
Nominating Committee because the Company does not have a Nominating Committee. The selection process is at the
discretion of the Board meeting, which will select suitable candidates whose qualifications meet the requirements provided
under the Public Company Act B.E.2535 (1992) and the notifications of the Securities and Exchange Commission and the
Stock Exchange of Thailand. (On February 26, 2015, APCS set up a Recruitment Committee to recruit qualified persons as
candidates for Directors, effective at the election of directors to replace those whose term will expire in 2015 onwards.)
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However, APCS has encouraged shareholders to propose someone qualified as directors on its website from
September 23, 2014 to December 31, 2014. By that period, shareholders did not nominate anyone.
Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholder Meeting consider the re-appointment of the following retiring
directors to retain their offices as the Company's directors after their original term of directorship ends on a rotating basis.
The three nominated directors are named as follows:
1. Mr. Sompote Wallayasewi
3. Mr. Narong Varongkriengkrai
2. Mr. Chairoj Vetnaruman
4. Mr. Rajeev Vijayan
Profiles of the four directors are set out in Attachment 4. The qualifications of independent director of the Company meet
the requirements of the Capital Market Supervisory Board (please see details in the "Definition of Independent Director"
contained in the Annual Report in the section “Management”, which is attached to this notice as Attachment 4.).
Details relating to the number of shares held by the nominated directors (As at 31 December 2014)
Names of the retiring directors nominated for re-appointment
1. Mr. Sompote Wallayasewi
2.

Mr. Chairoj Vetnaruman

3.

Mr. Narong Varongkriengkrai

4.

Mr. Rajeev Vijayan

Number of shares

Voting rights

-No8,635,000
-No-No-

-No8,635,000
-No-No-

Agenda 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2015.

(Required vote: not less than two-third (2/3) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting)
Objective and reasons: The Company does not have the Remuneration Committee to consider and determine directors’
remuneration. However, the Board meeting has determined director's remuneration on the basis of the Company's operating
results in the previous year, the directors’ performance and their scope of responsibilities by comparing how the other operators in
the same industry or other similar industries remunerate their directors.
Board’s opinion: The Board proposed to the Shareholders Meeting consider and approve the determination of remuneration for
the Company's Directors for the year of 2015, the remuneration will not be exceeded Baht 2,000,000 in total. In which the
Company's Directors who are the company's management do not wish to receive the remuneration of director position. The details
are as follows:

กรรมการ

Board of Director

Audit Committee

Recruitment and
Compensation

Meeting

Meeting

Meeting

No. Amount

Risk Management
Committee
Meeting

RemuneRemunera
RemuneRemuneration No. Amount
tion No. Amount ration No. Amount ration

Chairman
6 120,000 120,000 4 40,000 120,000 2
Vice Chairman
6 60,000 120,000 4
- 2
กรรมการ
6 240,000 240,000 4 40,000 120,000 2
กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร) 6
- 4
- 2
รวม
420,000 480,000
80,000 240,000
ค่าบาเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 ทั้งสิ้ นไม่ เกิน

20,000
20,000
40,000

- 2
- 2
- 2
- 2
-

20,000
20,000

Meeting

Remune- Total
ration (Per year)

- 200,000 240,000 440,000
- 60,000 120,000 180,000
- 300,000 360,000 660,000
- 560,000 720,000 1,280,000
720,000
2,000,000

The scopes of powers, duties and responsibilities of the Board, the Audit Committee and the Risk Management Committee
are detailed in the Annual Report under the heading "Management".
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine their remuneration for the year 2015.

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)
Objective and reasons: Section 120 of the Public Company Act B.E.2535 (1992) requires that the Annual General Meeting
of Shareholders appoint the auditors and determine their remuneration. Existing auditors are eligible for re-appointment.
In 2014, ANS Audit Co., Ltd. was hired to audit APCS’s and its subsidiaries’ accounts. ANS Audit Co., Ltd. handled the
audit for the APCS for one year. To comply with the good corporate governance, independency and transparency, APCS has
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invited other auditors, endorsed by the Securities and Exchange Commission (SEC), to offer audit quotes for 2015 so that the
Audit Committee may have a look and selection.
The Audit Committee recommends that the Meeting approve (i) Mr. Aumpon Jumnongwat, Certified Public Accountant No.
4663 and/or Ms. Prapasri Leelasupa, Certified Public Accountant No. 4664 and/or Mr. Narit Saowaluksakul, Certified Public
Accountant No. 5369 of Sam nak-ngan A.M.C Co.,Ltd. as the auditors of the Company for the financial year 2015, and (ii)
fixing the auditors' annual remuneration of Baht 1,160,000. As Sam nak-ngan A.M.C Co.,Ltd. has been in the audit industry
for 20 years and has 3 auditors, approved by the SEC, specialized and experienced in audit, APCS feels appropriate to hire
ANS Audit Co., Ltd. as APCS’s auditor.
Table of comparison of the auditors' remuneration
Auditors' remuneration

2013

2014

1. Audit Fee (The Group Company)
2. Non-Audit Fee
- Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI
promotion certificate

1,030,000.-

1,200,000.-

2015
(Proposed)
1,070,000.-

100,000.-

90,000.-

90,000.-

Total

1,130,000.-

1,290,000.-

3.Other expenses which cover miscellaneous expenses during work

Per actual

Per actual

1,160,000.Per actual

Board’s opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve (i) Mr. Aumpon Jumnongwat,
Certified Public Accountant No. 4663 and/or Ms. Prapasri Leelasupa, Certified Public Accountant No. 4664 and/or Mr. Narit
Saowaluksakul, Certified Public Accountant No. 5369 of Sam nak-ngan A.M.C Co.,Ltd. as the auditors of the Company for
the financial year 2015,. In case that audit company cannot perform its duties, Sam nak-ngan A.M.C Co.,Ltd. should be
advised to recommend another authorized auditor in the same company to audit and sign in the APCS’s Audit Report. That
auditor should be qualified and approved in line with the notification on approval of an auditor. and (ii) fixing the auditors'
annual remuneration of Baht 1,160,000.
The above nominated auditors do not have any relationship or interest with or in the Company or any of its executives, major
shareholders or their affiliates.
Agenda 8 To consider any other business (if any).

You are therefore invited to attend the meeting on the date, time and place above. For a shareholder who wishes to appoint a proxy to
attend and vote on their behalf, please complete the attached proxy form either form A or B and submit it to the Company before
attending the meeting. A Foreign shareholder who appoints a custodian in Thailand to deposit and take care of his shares, please use
the attached proxy form either form A or B or C.
If you are unable to attend the Meeting, you may appoint an independent director, whose CV is attached to the proxy form, as your
proxy to attend and vote at the Meeting on your behalf.
If any shareholders would like the Company to clarify for the issues related to this proposed agenda, Please sent your questions in
advance to ir@asiaprecision.com or Fax.038-458-751 within 24 April 2015 and kindly indicate the Shareholders' name including the
contact address, the questions will be collected for further explanation.
The Company fixes 12 March 2015 as the record date for determining the shareholders entitled to attend the 2015 AGM and 13 March
2015 as the share register book closing date for preparing a list of the eligible shareholders under Section 225 of the Securities and
Exchange Act
Yours sincerely,
Asia Precision Public Company Limited

(Mr. Apichat Karoonkornsakul)
President
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