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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุ ม เมื่ อ วัน เสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 10.10 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธาริ น ทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
3. นายพรชัย สกุลลีลารัศมี
4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
นายรัชเดช วจีสุธรรม
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล
นายโยชิคาสึ คุราชิ
นายราจีฟ วิจายัน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ / กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

เลขานุการบริ ษทั

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ
1. นายเกรี ยงศักดิ์ พุกภู่

ที่ปรึ กษากฎหมาย จาก บริ ษทั กฎหมาย ศลย์ ไชยสุ ต จํากัด

เริ่มการประชุม
นายอนุ โรจน์ นิ ธิ พรศรี (เลขานุ การบริ ษ ทั ) แถลงว่า มี ผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง จํานวน 41 ราย นับจํานวนหุ ้นได้
204,502,692 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน จํานวน 7 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 12,510 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดเป็ น
จํานวน 48 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้ น 204,515,202 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.9743 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
ของบริ ษทั จํานวนทั้งสิ้ น 329,999,981 หุน้ ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
และกล่าวแนะนํากรรมการทุ กท่ านของบริ ษทั และเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ิ ที่ดีในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั
จดทะเบียน บริ ษทั ได้เรี ยนเชิญนายเกรี ยงศักดิ์ พุกภู่ ที่ปรึ กษากฏหมายจากบริ ษทั กฎหมาย ศลย์ ไชยสุ ต จํากัด เพื่อทําหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการ
นับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2557 บริ ษทั ได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เป็ น
การล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
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1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับ
แจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุ ณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการแจกให้กบั ท่าน
ต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสาํ หรับวาระนั้นๆ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุ ณายก
มือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณี ที่ท่านเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะกรุ ณาแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่ งเป็ นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่ งไม่ตอ้ ง
ลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด กรุ ณายกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่จดั เก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของท่าน
4. ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่
6 ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม โดยบริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสี ยงมาหักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระ
นั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสี ยงจะให้พิจารณาวาระถัดไป
6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้องกับตามหลักการกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนน
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณี ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กบั
เจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่าน ส่ งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสี ยง
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2557 ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
เอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

211,924,243 เสี ยง
- เสี ยง
- เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ประจําปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 ปรากฏรายละเอียดตามรายงาน
ประจําปี 2557 ของบริ ษทั ซึ่งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับ 2) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ
การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อาํ นวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบ
ปี 2557 ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
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สรุปผลการดําเนินงานรวม
รายได้
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี
การแบ่งผลขาดทุนสุ ทธิ
- ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(หน่ วย : ล้ านบาท)
796.71
(766.66)
30.05
2.50
5.00
(91.32)
(16.72)
(0.41)
(70.90)
(0.20)
(70.70)

สรุ ปภาพรวมผลการดําเนิ นงานลดลง โดยรายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง เป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิ จของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัวลง กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอลลดลง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่หันไปนิ ยมสมาร์ ทโฟนแทนกล้อง
ถ่ายรู ปดิจิตอลมากขึ้น ทําให้ยอดขายของอุตสาหกรรมนี้ลดลงเป็ นอย่างมาก
สําหรับในด้านต้นทุนการผลิต บริ ษทั มีการใช้กาํ ลังการผลิตในอัตราที่ต่าํ กว่าปกติ ทําให้ตน้ ทุนการผลิตคงที่มีอตั ราสู ง (ส่ วนใหญ่เป็ น
ค่าเสื่ อมราคา) ดังนั้นเมื่อยอดรายได้จากการขายลดลง จึงส่ งผลให้ผลการดําเนิ นการลดลง แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวม บริ ษทั ได้พยายาม
ควบคุมต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารได้ดี
สําหรับในปี 2558 บริ ษทั คาดว่ายอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากยอดแผน การผลิตของ
ลูกค้าที่เป็ นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อส่ งออก และในกลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ ที่ได้รับยอดคําสั่งซื้ อจากลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้น ซึ่ งหาก
ยอดคําสั่งซื้ อเพิ่มขึ้น มีผลทําให้บริ ษทั มียอดการผลิตเพิ่มขึ้นและใช้กาํ ลังการผลิตได้สูงขึ้น โดยบริ ษทั คาดว่าผลขาดทุนจากการดําเนินงานมี
แนวโน้มลดลง
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริ ษทั คาดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใด ในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีข้ ึน
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อาํ นวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรายได้หลักของบริ ษทั อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ จึงมุ่งเน้นการผลิตไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นหลัก ซึ่ งปกติลกั ษณะชิ้นงานที่บริ ษทั ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ คือ ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่ องยนต์ ชิ้นส่ วนระบบแอร์รถยนต์ และชิ้นส่ วนระบบขับเคลื่อนรถยนต์
ซึ่งในปี 2558 คําสั่งซื้ อที่ได้รับจากลูกค้า เป็ นประเภทลูกค้าที่เน้นการผลิตเพื่อส่ งออก ซึ่ งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ของประเทศ ที่มีแนวโน้มการเติบโตเน้นการผลิตเพื่อส่ งออกมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากสัดส่ วนปริ มาณการผลิตรถยนต์เพื่อส่ งออกมี
ปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริ ษทั จึงคาดว่าสําหรับกลุ่มอุตสาหรรมยานยนต์น่าจะมียอดขายที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่
บริ ษทั คาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีข้ ึน คือ กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ ที่บริ ษทั ได้รับยอดคําสัง่ งานรุ่ นใหม่จากลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ งมีฐานการ
ผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และปั จจุบนั กําลังทยอยผลิตตามยอดคําสั่งซื้ อจากลูกค้า โดยจะเห็นยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นชัดเจนในไตร
มาส 3 ของปี 2558 เป็ นต้นไป
นาย ไพโรจน์ หุตินันท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ปี 2557 บริ ษทั ใช้อตั รากําลังการผลิตทั้งสิ้ นคิดเป็ นร้อยละเท่าใด และในปี 2558
บริ ษทั คาดว่าจะใช้อตั รากําลังการผลิตอยูท่ ี่เท่าใด
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับปี 2557 บริ ษทั ใช้อตั รากําลังการผลิต ประมาณร้อย
ละ 53 และในปี 2558 คาดว่าบริ ษทั จะใช้อตั รากําลังการผลิต ประมาณร้อยละ 60-65 (โดยจากข้อมูลในอดีตช่วงที่มีการผลิตเต็มที่ บริ ษทั ใช้
อัตรากําลังการผลิต ประมาณร้อยละ 85) ทั้งนี้ในช่วงปี 2556 – 2557 อัตรากําลังการผลิตที่ลดลง เกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอล ซึ่ง
บริ ษทั ได้พยายามนําเครื่ องจักรของกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอล มาปรับใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มรายได้หลักและบริ ษทั
มีความเชี่ยวชาญในการผลิต เพื่อทดแทนยอดการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอลที่ลดลงไปตามสภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
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นางสุ ภาพร ภคสิ ริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้แสดงความเห็นใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต แบบมี เงื่ อนไข เกี่ ยวกับบัญชี กาํ ไรจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย จํานวน 2.50 ล้านบาท
จึงต้องการทราบเหตุผลที่ผสู ้ อบบัญชีแสดงความเห็นดังกล่าว
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนใน PT API Precision ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย ในประเทศอินโดนี เซี ย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ทําให้บริ ษทั หมดอํานาจควบคุมบริ ษทั ย่อยในการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั
ย่อย เพื่อนํามารวมในงบการเงินรวม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงได้จดั ทํางบการเงินสําหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยการประมาณการตัวเลขอีกสามเดือนเพิ่มเติมจากงบการเงิน สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผา่ น
การสอบทานแล้ว โดยงบการเงินของบริ ษทั ย่อยที่จดั ทําขึ้นดังกล่าว ยังไม่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
และงบการเงินรวมสําหรับปี 2557 ที่จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อย สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นั้น ได้
แสดงกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวน 2.50 ล้านบาท
ตามความจําเป็ นข้างต้น ทําให้ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั จึงไม่สามารถตรวจสอบบัญชี กาํ ไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย จํานวน 2.50 ล้านบาทได้ จึงได้แสดงความเห็นในเรื่ องดังกล่าว
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในปี 2557 ตามงบการเงินรวม บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงประมาณ
148.69 ล้านบาท เพราะเหตุใด
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ลดลงเนื่องจากการคิดค่าเสื่ อมราคาประจําปี ประมาณ
142.88 ล้านบาท และลดลงเนื่ องจากบริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประเทศอินโดนี เซี ย (หลังรายการขายเงินลงทุน บริ ษทั จึงไม่นาํ
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว มารวมในงบการเงินรวมของบริ ษทั เนื่องจากสิ้ นสุ ดอํานาจควบคุม)
นางสุ ภาพร ภคสิ ริกลุ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอความร่ วมมือให้บริ ษทั เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งในระยะแรกบริ ษทั ต้องเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งเป็ น
ความร่ วมมือของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และองค์กรอื่นอีก 7 องค์
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ยึดหลักธรรมภิบาลเป็ นหลักในการ
บริ หารธุรกิจ ในเรื่ องการทุจริ ต หรื อคอร์รัปชัน่ เป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ให้ความสําคัญ ซึ่ งในปี 2556 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และในอนาคตบริ ษทั ยินดีที่จะเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 ตามที่เสนอ (เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่
มีการลงมติในวาระนี้)
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สํ าหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ และรับรองงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ซึ่ งผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงาน
ประจําปี ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปงบการเงินในปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม พรบ. บริ ษทั มหาชน ซึ่ งกําหนดให้
บริ ษทั ต้องจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและ
อนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2557 ซึ่งแสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
มติ ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จํานวน
212,194,244 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
 ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
 งดออกเสี ยง
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิงดจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงาน ปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2557 ซึ่ งบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั อาจกําหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาํ หนดข้างต้น โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความ
จําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
แต่เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานขาดทุน
จํานวน 85.58 ล้านบาท ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2557 เนื่ องจาก
บริ ษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานปี
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
212,194,244 เสี ยง
 เห็นด้วย
- เสี ยง
จํานวน
 ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
จํานวน
 งดออกเสี ยง

2557 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และได้มอบหมายให้
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ป
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กําหนดว่าในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม หรื อจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ง
กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วธิ ีจบั สลาก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ น
ตําแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ซึ่ งการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ในครั้งนี้ เป็ นการประชุมปี ที่สี่ของบริ ษทั ภายหลังที่
บริ ษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
4. นายราจีฟ วิจายัน
ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้ผา่ นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ งได้พิจารณา
โดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอรายชื่อบุคคล 4 ท่านซึ่ งเป็ นกรรมการที่ออกตามวาระ
กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอี กวาระหนึ่ ง พร้ อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4) ได้แก่
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
4. นายราจีฟ วิจายัน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการประชุมครั้งนี้จึงขอเชิญกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็ จสิ้ น
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
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ชื่ อกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตั้ง
1.
2.
3.
4.

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
นายราจีฟ วิจายัน

จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน (เสี ยง)
เห็นด้ วย
(%)
ไม่ เห็นด้ วย (%) งดออกเสี ยง (%)
กรรมการ / กรรมการอิสระ 212,204,354 100.0000
กรรมการ
212,204,354 100.0000
กรรมการ
212,204,354 100.0000
กรรมการ
212,204,354 100.0000
ประเภทกรรมการ

เมื่อที่ประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สําหรับปี 2558 รวมทั้งสิ้ นเป็ นจํานวน
เงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ประธานฯ ได้
มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ป
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ทุกปี โดยในปี 2558 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจํานวนเงินไม่เกิน 2
ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดโดยที่ประชุ มคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริ ษทั ซึ่ งได้
ร่ วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทนโดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริ ษทั ความเหมาะสมและเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับ
บริ ษทั หรื อใกล้เคียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการบริษัท
กรรมการ

ค่ าเบี้ยประชุ ม
ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ
ค่ าเบี้ยประชุ ม

กรรมการสรรหา
และค่ าตอบแทน

กรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง

ค่ าเบี้ยประชุ ม

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

40,000 120,000 2

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

20,000

- 2

20,000

- 2

-

-

- 2

-

- 300,000 360,000 660,000

2

20,000

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

40,000

ค่ าตอบ
รวม (ต่ อปี )
แทน

-

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

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมตั ิมีวงเงินเท่ากับปี 2557 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารขอไม่รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ จากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
212,204,354 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
 ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
 งดออกเสี ยง
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2558 และ
ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อาํ นวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี
เพื่อความโปร่ งใส ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั จึงได้ให้สํานักงานตรวจสอบบัญชี หลายแห่ งที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน กลต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2558 มายังบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตั ิ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งนายอําพล
จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์
สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ของบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2558 และกําหนดค่าสอบ
บัญชีเป็ นจํานวนเงิน 1,160,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ได้ตรวจสอบบัญชีมาเป็ นระยะเวลา 20 ปี มีจาํ นวนผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทั้งหมด 3 คน ซึ่งมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั และราคาค่า
สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริ ษทั โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญ
ประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย
ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
รายละเอียด
1. ค่ าสอบบัญชี (Audit Fee) (กลุ่มบริ ษทั )
2. ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
(กลุ่มบริ ษทั )
รวม
3.ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้ ระหว่างปฏิบัติงาน

2556
1,030,000.-

2557
1,200,000.-

2558 (ปี ที่เสนอ)
1,070,000.-

100,000.1,130,000.เรี ยกเก็บตามจริ ง

90,000.1,290,000.เรี ยกเก็บตามจริ ง

90,000.1,160,000.เรี ยกเก็บตามจริ ง

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุผลที่บริ ษทั เปลี่ยนแปลงสํานักงานสอบบัญชี
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ มีหลักการ
คัดเลือกผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั โดยต้องเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และเสนอค่าสอบ
บัญชีที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้คาํ นึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่ องความโปร่ งใส จึงได้
ให้ผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี เข้ามายังบริ ษทั ทุกปี และเน้นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชีเพื่อความเป็ นอิสระ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตามรายชื่อที่เสนอ และกําหนด
ค่าสอบบัญชีเป็ น
จํานวนเงิน 1,160,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
212,204,874 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
 ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
 งดออกเสี ยง

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่น ๆ

นางสุ ภาพร ภคสิ ริกุล (ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย) กล่าวชื่ นชมคณะกรรมการของบริ ษทั ที่เข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ครบทุกท่าน ซึ่งเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ_______________________________________ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ลงชื่อ_______________________________________เลขานุการบริ ษทั
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี )
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-TranslationAsia Precision Public Company Limited
Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

Date and Venue
The meeting was held on Saturday, 25st April 2015 at 10.10 hrs., 17th Fl. Theptarin Hospital, 3850 Rama 4 Rd.
Klong Toey, Bangkok.
Directors who attended the Meeting
1. Mr. Manu Leopairote
2. Prof. Udomsil Srisangnam, M.D.

Board Chairman/Independent Director
Vice Chairma /Chairman of the Recruitment and Compensation
Committee/Audit Committee Chairman/ Independent Director

3.
4.

Mr. Pornchai Sakullelarasmi
Mr. Sompote Valyasevi

5.
6.

Mr. Apichart Karoonkornsakul
Mr. Chairoj Vetnaruemarn

Director/Chairman of the Audit Committee/Independent Director
Director/Chairman of Risk Management Committee/
Audit Committee/Recruitment and Compensation Committee/
Independent Director
Director/Authorized/President
Director/Authorized

7.

Mr. Ratchadech Vacheesuthum

Director/Authorized

8.
9.
10.
11.

Mr. Narong Warongkriangkrai
Ms. Chittima Karoonkornsakul
Mr. Yoshikazu Kurachi
Mr. Rajeev vijayan

Director/Recruitment and Compensation Committee
Director
Director
Director

Executive who attended the Meeting
1.

Mr. Anurote Nitipornsri

Company Secretary

Others who attended the Meeting
1.

Mr.Kriangsak Pookpu

The legal advisor of the law firm Ice Bay Chai course limited

The meeting got started
Mr. Anurote Nitipornsri (Company Secretary) informed the assembly that 41 shareholders carrying
204,502,692 shares and 7 proxies carrying 12,510 shares, totaling 48 attendees and 204,515,202 shares or 61.9743
percent attended the Annual General Meeting (AGM), more than one third of the total 329,999,981 distributed shares,
thus forming quorum for the meeting in line with the Company’s Articles of Association
And then Mr. Anurote introduced every Director to the assembly. To comply with proper procedures in a listed
company’s General Meeting of shareholders, APCS had invited Mr.Kriangsak Pookpu, a legal consultant from Solaya
Chaiyasuta Law Co., Ltd. to ensure correct voting procedures and counting, to witness vote counting.
Before proceeding with the first agenda, Mr. Anurote Nitipornsri (Company Secretary) informed the assembly
that APCS solicited shareholders to propose an agenda for the meeting and nominate someone as a candidate for
directorship in its website from September 30, 2014 to December 31, 2014. By that period, no one proposed an agenda
or nominated anyone to directorship.
Then Mr. Anurote then elaborated meeting and voting procedures at each agenda to the assembly as follows:
1. Each shareholder or proxy entitled to cast votes would receive a ballot at the enrolment desk. If anyone
had not yet received a ballot, please raise a hand and the staff would bring them a ballot.
2. The meeting would proceed according to the order of the agendas in the notification. Some data would be
presented and shareholders would be allowed to ask questions before casting votes. In case a shareholder or proxy
wanted to ask a question or share his/her views, please raise a hand and identify oneself. In case of a proxy, he/she
should identify the shareholder he/she represented.
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3. After briefing at each agenda, except Agenda 2 which was just for acknowledgement without voting,
shareholders who disagreed or abstained from voting would be asked to raise their hands for the staff to collect their
ballots to accelerate the vote counting process.
4. Each shareholder carried one vote for every share he/she held. Shareholders who had special
interests/benefits on a particular agenda were not entitled to cast votes for that agenda.
5. To reach a resolution, simple majority of attendees entitled to cast votes, except Agenda 6, would be required.
But Agenda 6 required at least two thirds of shares carried by attendees. Disagreeing or abstaining votes would be
deducted from all the votes carried by attendees as the remaining votes considered agreeing. In case no one raised an
objection or expressed otherwise, that agenda should be considered unanimously agreed. To avoid time wasting,
another agenda would be discussed while votes were being counted.
6. To ensure transparency in ballot collection in line with good corporate governance, APCS would collect
agreeing ballots at one time and keep them as evidence. Before leaving the meeting room during the course of the
meeting or after the meeting, please return ballots to the staff.
No one asked a question about meeting and voting procedures.
The Chairman then declared the meeting open and proceeded with the following agendas:
Agenda 1

To certify the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders

The Chairman presented the Minutes of the 2014Annual General Meeting of Shareholder, held on April 26,
2014 for the assembly’s approval. A copy of the minutes had been sent to shareholders together with the notification of
this meeting.
Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved the minutes of the 2014 Annual General
Meeting of shareholder the follows votes:




Approving,
Disapproving,
Abstaining,

211,924,243 votes or 100.0000 percent ,
- votes or
- percent,
- votes or
- percent,

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company and its subsidiary operating results as at Year 2014
The Chairman advised the assembly acknowledged the company’s operating results in 2014, shown in the
2014 Annual Report, already sent to every shareholder along with the notification for the AGM (Enclosure 2) and asked
Mr. Apichart Karoonkornsakul, President, to present Asia Precision’s Operating Results in 2014 to the assembly.
Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) briefed the assembly APCS’s and its subsidiaries’ operating
results in 2014 as follows:
Results of Operations
Revenues for sales

Million Baht
796.71

Cost of sales

(766.66)

Gross profit

30.05

Gain (loss) on disposal of investment in subsidiary

2.50

Other income

5.00

Selling and administrative expenses
Finance costs
Income tax expense
loss for the year

(91.32)
(16.72)
(0.41)
(70.90)

The share of net losses
-Equity of minority shareholders

(0.20)

(70.70)
-Equity holders of the company
The overall operating results saw a drop. Income from the automobile products dropped along with the
slowdown of the automobile industry. Income from the digital camera products also dropped as most consumers turned
to smart phones, rather digital cameras. The income from this product group saw a heavy plunge.
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In terms of production costs, as APCS ran lower production capacity than the normal rate, the costs of
production rose (mostly in depreciation). As the sales revenue dropped, the APCS’s overall performance subsequently
dropped. However, APCS had tried its best to control its costs and manage to cut down sales and administration
expenses.
In 2015, APCS believes sales revenue from automobile products will be better according to the forecasts
of automobile production for export. APCS has received additional purchase orders for compressor products from
major customers. If that trend continues, APCS will run more production capacity and thus operating loss will
subsequently be alleviated.
Mr. Ritthichai Yipcharoenporn (a shareholder) asks which industry has a positive prospect for growth?
Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarifies to the assembly that as APCS’s main revenue
comes from automotive components, we then focus mainly on the automobile industry. Our components manufactured
for the automobile industry are under 3 categories – components for engines, car air-conditioners and driving systems.
In 2015, most purchase orders are export in line with the nation’s automobile industry, which is focusing on export. The
proportion of automobiles production for export is apparently increasing. We expect our better sales of automotive
products. We also see growth opportunities in other industries, air compressors for example, which we’ve received new
purchase orders from major customers in and outside the country. We’re now producing those components and the
additional revenue will be seen in the third quarter and later.
Mr. Pairoj Hutinant (a shareholder) asks what was the production capacity used in 2014 and will use in 2015?
Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarifies to the assembly that in 2014 we ran about 53 percent
of our production capacity and in 2015 we expect to run about 60-65 percent of our production capacity. (When we
were on the peak, we ran about 85 percent of our production capacity). In 2013-2014, the production dropped along
with the digital camera industry. But we tried to modify our machinery for digital camera components into automotive
part production, the industry we enjoy maximal revenue and we’re specialized to compensate the drop in the digital
camera industry, which has changed according to the changing technology.
Mrs. Supaporn Phakhasirikul (a proxy from the Thai Investors Association) refers to the auditor’s
comments in the auditor’s report concerning conditions on the profit from the sales of APCS’s Bt2.50-million
investment in its subsidiary, she wants to know why the auditor has such conditions.
Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarifies to the assembly that APCS has sold its investment
in its subsidiary, PT API Precision Co., Ltd. in Indonesia since June 26, 2014. Since then, APCS has no control
authority in that subsidiary, particularly in preparing financial statements for that subsidiary before incorporating with
the consolidated financial statements. The APCS Management then prepared financial statements for the first 6 months
as of June 30, 2014 of that subsidiary with forecasts for the following three months after the first quarter as of March
31, 2014, those statements have not yet been audited. The consolidated financial statements as of 2014, which have
included that subsidiary’s 6 months’ financial statements as of June 30, 2014, featured a profit of Bt2.50 million from
the sales of investment in a subsidiary.
Based on that fact, the auditor couldn’t check the profit from the sales of investment in the subsidiary
and subsequently had that comment.
Mr. Pramoth Libratanakul (a shareholder) asks why land, buildings and equipment in the financial
statements as of 2014 dropped by about Bt148.69 million?
Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarifies to the assembly that the drop comes from annual
depreciation of about Bt142.88 million and the sale of APCS investment in its subsidiary in Indonesia (after the sale,
APCS couldn’t include that subsidiary’s financial statements into the APCS’s consolidated financial statements as
APCS has no more control authority over that subsidiary.)
Mrs. Supaporn Phakhasirikul (a proxy from the Thai Investors Association) asks APCS to join a
campaign against corruption by the private sector. First, APCS should join in the declaration of its intention to go
against corruption. It would be seen as cooperation with the Thai Institute of Directors (IOD) and other 7 organizations
Mr. Sompote Wallayasewi (Audit Director/Independent Director) clarifies to the assembly that APCS
has strictly clung to the corporate governance in its business operation focusing on anti-corruption. In 2013, the Board
of Directors came up with a policy against irregularities and in the future APCS will definitely join in the declaration of
its intention to go against corruption.
Resolution: The assembly, after consideration, agrees to acknowledge APCS’s operating results as of 2014 as
presented. (This is for the shareholders’ information only. Vote casting is not required.)
Agenda 3

To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2014.

The Chairman asked the assembly to go over and approve the financial statements as of December 31, 2014,
audited and certified by the auditor and endorsed by the Audit Committee, shown in the Annual Report delivered to
every shareholder along with the notification for the AGM (Enclosure 2).
The Chairman asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President, to brief APCS’s and its subsidiaries’
financial statements to the assembly.
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Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) informed the assembly that to comply with the Public Limited
Company Act, which required APCS to prepare financial statements as of the end of its accounting cycle, get them
audited by a certified public accountant, APCS had prepared those financial statements and asked the assembly to
approve them. The financial statements were displayed in the Annual Report 2014, earlier delivered to every
shareholder.
Resolution: After thorough consideration, the assembly unanimously approved the financial statements as of
December 31, 2014, earlier approved by the auditor with the follows votes:




Approving,
Disapproving,
Abstaining,

212,194,244 votes or 100.0000 percent,
- votes or
- percent,
- votes or
- percent.

Agenda 4

To consider and approve on the omission dividend payment of the Company's operating results for
the year ended 31 December 2014.
The Chairman proposes that the assembly suspends dividend payment out of the operating results in 2014.
Usually, APCS allocates at least 40 percent of its net profit after corporate income tax and statutory reserve as dividend
to shareholders. However, APCS may agree to allocate less than that rate, depending on the Company’s operating
results, financial status, liquidity, requirement for working capital, business expansion or other related factors as agreed
upon by the Board of Directors and/or shareholders.
But since the Company’s operating results as of December 31, 2014, APCS lost Bt85.58 million. We
subsequently propose that the assembly suspend dividend payment out of the business operation in 2014.

Resolution : After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the omission dividend
payment of the Company’s results for the year 2014 with the follow votes:



Agenda 5

Approving,
Disapproving,
Abstaining,

212,194,244 votes or 100.0000 percent,
- votes or
- percent,
- votes or
- percent.

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

The Chairman asked the assembly to consider and approve the appointment of directors replacing those retired
by rotation. The Chairman then asked Mr.Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.
Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presented to informed the assembly Section 18 of the APCS’s
Articles of Association required one third of the number of Directors or the closest number to one third to leave the
Board in an Annual General Meeting. In the first and second years after company establishment registration, Directors
would leave the Board through a lucky draw and in each of the following years Directors who served longest in the
Board should leave the Board. The 2015 Annual General Meeting was the third AGM after registration as a public
limited company. Directors who had to leave the Board were as follows:
1.Mr. Sompote Valyasevi
2. Mr. Chairoj Vetnaruemarn
3. Mr. Narong Warongkriangkrai
4. Mr. Rajeev vijayan
From September 30, 2014 to December 31, 2014, APCS asked shareholders to nominate someone as
candidates for Directors on its website. By the deadline, no shareholders nominated anyone to the Board.
Criteria for Director recruitment have been endorsed by the Recruitment Committee, which will choose
persons whose qualifications meet with the requirements in the Public Limited Company Act of 1992, Securities and
Exchange Commission’s Notification and the Stock Exchange of Thailand’s Notification before putting forward to the
Board of Directors.
Four Directors have to leave the Board due to the end of their office term. The Board of Directors proposes
that the 4 outgoing Directors be reinstated. Their profile have been enclosed with the notification for the AGM and sent
to every shareholder.
1. Mr. Sompote Valyasevi
2. Mr. Chairoj Vetnaruemarn
3. Mr. Narong Warongkriangkrai
4. Mr. Rajeev vijayan
The Chairman presents to the assembly that to be in line with the corporate governance, the four Directors are
requested to leave the meeting room until shareholders have cast votes to elect new Directors.
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Resolution: After consideration, the assembly approved the appointment of Directors whose term expired follows:
Candidates

Votes carried by attendees entitled to cast votes
Agree
Disagree (%) Abstain
(%)

Type of Directors

(%)

1. Mr.Sompote Valyasevi

Director/
Independent Director

212,204,354

100.0000

-

-

-

-

2. Mr.Chairoj Vetnaruemarn
3. Mr.Narong Warongkriangkrai

Director
Director

212,204,354
212,204,354

100.0000
100.0000

-

-

-

-

4. Mr. Rajeev Vijayan

Director

212,204,354

100.0000

-

-

-

-

After Director appointment, the Chairman asked Directors appointed to come into the meeting room.
Agenda 6: To consider and approve Directors’ remuneration in 2015
The Chairman asked the assembly to consider and approve a total remuneration of Bt2 million to Directors in
the Board and committees for 2015. Directors who also served as APCS executives refrained from that remuneration.
The Chairman then asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.
Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presented to the assembly to comply with the Public Limited
Company Act, which required the AGM to approve a remuneration package to Directors each year, the Board suggested
the remuneration for 2015 was not more than Bt2 million. The remuneration to Directors was not handled by the
Compensation Committee but by the Board itself. The Board had figured out a remuneration package to Directors based
on the company’s operating results, appropriateness and reference to other companies in the same industry as follows:
Company's Directors
Meeting Allowance

Directors

Recruitment and Compensation
Committee

Audit Committee

Remunerat
Remunerat
No.
ion
ion
No. of
No. of
Amount
of Amount
Amount times
Amount
times
times

Chairman

6 120,000 120,000

4

Vice Chairman

6

60,000 120,000

4

Director

6 240,000 240,000

4

40,000 120,000
-

2

-

2

40,000 120,000

2

Director
6
- 4
(Management)
420,000 480,000
80,000 240,000
Total
Commission for directors (allocation based on operating results)
Total remuneration for directors for the year 2015 of no more than

Amount

Remunera
tion No. of
Amount times

20,000
20,000

2

-

2

20,000

-

2

-

-

-

2

-

- 300,000 360,000 660,000

40,000

Remunera
Meeting
Remunera Allowance tion Total (Year)
Amount
tion
Amount
Amount

Meeting Allowance

Meeting Allowance

Meeting Allowance

The Risk Management
Committee

2
-

20,000

- 200,000 240,000 440,000

-

60,000 120,000 180,000

-

-

-

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

According to the table of Directors’ remuneration, the remuneration approved was equal to that in 2014. Nonexecutive directors asked for half of the remuneration approved while executive directors agreed to waive their
remuneration.
Resolution: After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the remuneration for the year
2015 with the follow votes:




Approving,
Disapproving,
Abstaining,

212,204,354 votes or 100.0000 percent,
- votes or
- percent,
- votes or
- percent.

Agenda 7: To consider and approve the appointment of an auditor and determine audit fees for 2015
The Chairman asks the assembly to appoint an auditor and determine audit fees for 2015, and asks Mr.
Apichart Karoonkornsakul (President) to make a presentation to the assembly.
Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presents to the assembly that the Section 120 of the Public
Limited Company Act of 1992 requires shareholders in an AGM to appoint an auditor and determine audit fees.
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To ensure transparency in line with corporate good governance, APCS has invited several audit offices,
approved by the SEC to make a quote to APCS. Then the quotes were presented to the Audit Committee for
endorsement before putting forward to the Board of Directors.
The Board of Directors feels appropriate to present and ask the assembly to approve the appointment of Mr.
Ampol Jamnongwat, Registration No. 4663 or Miss Prabhasri Leelasupa, Registration No. 4664 or Mr. Naris
Sawalaksakul, Registration No. 5369 from AMC Office Co., Ltd. as APCS auditor in 2015 and fix the audit fees at
Bt1,160,000/year as AMC Office Co., Ltd. has been involved with the auditing for 20 years and there are three
authorized auditors in that company, each of whom is qualified and experienced enough to audit APCS’s financial
statements and the audit fees are appropriate to the size of our business. The audit fees have been sent out to
shareholders long with the notification for the AGM.
Table of comparison of the auditors' remuneration
Auditors' remuneration
1. Audit Fee (The Group Company)
2. Non-Audit Fee
- Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion certificate
Total
3.Other expenses which cover miscellaneous expenses during work

2013

2014

2015
(Proposed)

1,030,000.-

1,200,000.-

1,070,000.-

100,000.-

90,000.-

90,000.-

1,130,000.-

1,290,000.-

1, 160,000.-

Per actual

Per actual

Per actual

Those auditors have no relationship or common interest with APCS, its management, major shareholders or
related persons.
Ms. Suporn Patumsuwanvadee (a shareholder) asked how much the quarterly audit fees were.
Mr. Sompote Wallayasewi (Audit Director/Independent Director) clarifies to the assembly that the Audit
Committee has clear principles in choosing an auditor, who has to be approved by the SEC and offers a quote
appropriate to our business. In addition, the Audit Committee has put corporate governance and transparency into
consideration, auditors approved by SEC have been asked to offer their quotes to APCS and we have deployed a
rotation policy.
Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved the appointment of the auditors as
proposed and the audit fee of Bt1,1,160,000/year with the follow votes:
 Approving,
212,204,874 votes or 100.0000 percent,
 Disapproving,
- votes or
- percent,
 Abstaining,
- votes or
- percent.
Agenda 8: Others (if any)
No one proposes any issues.
Mrs. Supaporn Bhagavadsirikul (Proxy Investors Association Thailand) expresses her appreciation to the
Board of Directors as every Director attends the AGM today, setting a good example for other listed companies.
The Chairman on behalf of Asia Precision Public Co., Ltd. thanked all the shareholders for their attendance
and suggestions presented in the 2015 Annual General Meeting and declared the meeting adjourned.
The Meeting was adjourned at 11.35 a.m.

- Manu LeopairoteSignature ______________________________________
Chairman of the Meeting
(Mr. Manu Leopairote)

- Anurote Nitipornsri Signature_____________________________________Company
Secretary
Mr. Anurote Nitipornsri
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