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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ของ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพ
ฟอร์จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 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

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี

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
กรรมการ/ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการบริ ษทั

ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
1. นางนิภา ภักดีฉนวน
2. นางเกศรา เหลืองเรื องทิพย์
เริ่มการประชุ ม
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริ ษทั ) แถลงว่า มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 60 ราย นับจํานวนหุ ้นได้
81,269,037 หุ น้ และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน จํานวน 51 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 129,368,660 หุ น้ รวมผูถ้ ือหุ น้
ทั้งหมดเป็ น จํานวน 111 ราย รวมจํานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 210,637,697 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 63.8296 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ น้ ที่
ออกและเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั จํานวนทั้งสิ้ น 329,999,981 หุน้ ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
และกล่าวแนะนํากรรมการทุ กท่านของบริ ษทั และเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิ บตั ิที่ดีในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ได้เรี ยนเชิญนางนิภา ภักดีฉนวน และนางเกศรา เหลืองเรื องทิพย์ ที่ปรึ กษากฏหมาย จากบริ ษทั บริ ษทั เดชอุดม
แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จํากัด เพื่อทําหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริ ษทั
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ก่อนเริ่ มการประชุม นายอนุ โรจน์ นิ ธิพรศรี เลขานุ การบริ ษทั ได้ช้ ีแจงขอแก้ไขหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2558 ต่อที่ประชุม จํานวน 2 ตําแหน่ง เนื่องจากการพิมพ์ผดิ ดังนี้
(ก) วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ระบุวา่ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2558 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ขอแก้ไขปี พ.ศ. เป็ น “2558”
(ข) วาระที่ 2 พิจารณาและอนุ มตั ิ การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ระบุว่าบริ ษทั ฯ ยังคงมี หุ้นที่ เหลื อจากการ
จัดสรรหุ ้นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ขอแก้ไข ปี พ.ศ. เป็ น
“2555”
ที่ประชุมรับทราบการแก้ไขหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 และไม่มีผใู ้ ดคันค้านการแก้ไขดังกล่าว
จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน
จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุ ดลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุ ณายกมื อเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการแจกให้กบั ท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสาํ หรับวาระนั้นๆ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรื อแสดง
ความเห็น กรุ ณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่ อ นามสกุล และในกรณี ที่ท่านเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะกรุ ณาแจ้งชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่ท่านรับ
มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน ผูถ้ ือหุ ้น
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด กรุ ณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของท่าน
4. ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ เป็ นดังนี้ วาระที่ 1 และวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน โดยบริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงมาหักออกจากจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่มีผูใ้ ดแสดง
ความเห็นคัดค้าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุ มตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็ นการ
เสี ยเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสี ยงจะให้พิจารณาวาระถัดไป
6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้องกับตามหลักการกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่ง
บัตรลงคะแนนคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่าน ส่ งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสี ยง
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2558 ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุม
จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

232,150,597 เสี ยง
- เสี ยง
- เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิ การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั และได้มอบหมายให้นาย
อภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษทั ประสงค์จะเพิ่มทุนจด
ทะเบียน แต่บริ ษทั ยังคงมีหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรหุ น้ ปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 เมื่อวันที่
21 เมษายน 2555 จํานวน 19 หุ ้น และตามกฎหมาย หากบริ ษทั ฯจะออกหุ ้นเพิ่มทุนใหม่ บริ ษทั จะต้องดําเนิ นการลดทุนโดยการ
ตัดหุ ้นสามัญ ที่ ค งเหลื อ และยัง ไม่ ไ ด้จ าํ หน่ า ยออกทั้งหมด เพื่อ ปฏิ บ ัติต ามบทบัญ ญัติข องพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน
19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 330,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 329,999,981 บาท โดยการตัดหุ น้ สามัญที่
คงเหลือและยังไม่ได้จาํ หน่าย จํานวน 19 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดจึงมีผลต่างระหว่างหุน้ สามัญจดทะเบียนกับหุ น้ สามัญ
ที่เรี ยกชําระแล้ว จํานวน 19 หุ น้
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เริ่ มแรกบริ ษทั มีทุนจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จํานวน 300,000,000 บาท ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้น โดย
ออกหุ ้นปั นผล ในอัตราส่ วน 10 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผลใหม่ โดยในการจัดสรรหุ ้นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น หากมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง
ภายหลังจากการจัดสรรหุ น้ ปันผลดังกล่าว บริ ษทั มีหุน้ คงเหลือที่ไม่สามารถจัดสรรได้ จํานวน 19 หุน้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จํานวน
232,150,598 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียนฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เรื่ องทุนจด
ทะเบี ยนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวชี้แจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และตามพระราช บัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ดังนี้
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ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

329,999,981 บาท
329,999,981 หุน้
1 บาท
329,999,981 หุน้
ไม่มี หุน้

ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม
จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ข้อ 4 เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
232,150,599 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและ
ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวชี้แจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่ องจากบริ ษทั มีความประสงค์ระดมเงินทุน
เพื่อนําเงินมาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั รวมทั้งรองรับและเสริ มสร้างศักยภาพการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ในอนาคต โดย
การระดมเงินทุนดังกล่าวจะดําเนินการโดยวิธีการเพิ่มทุนเพื่อรับเงินลงทุนจากท่านผูถ้ ือหุ น้ เดิมโดยตรง บริ ษทั จึงต้องดําเนินการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จํานวน 329,999,981 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 329,999,981 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 659,999,962 บาท โดย
ออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 329,999,981 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม

นายอั้งใช้ อัคควัสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุ พจน์ เอื้อชั ยเลิศกุล ผู้ถือหุ้ น และตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้ นไทย)
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อสร้างดอกผลให้เงินปั นผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งทางชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทยได้เน้น
เรื่ องจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร และขอให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการชี้ แจงว่าจะวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริ ษทั จะนําไปใช้
อย่างไร
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาวะเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปยังทรงตัว แต่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยงั มีแนวโน้มที่ดี การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่วนหนึ่ งเพื่อนําเงินมาใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้บริ ษทั มี ความมัง่ คง มีเงิ นสํารองสําหรับการนําเงิ นมาใช้เพื่อรองรั บเสริ มสร้างศักยภาพธุ รกิ จ
สําหรับสถานะการณ์ในปั จจจุบนั ของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารดูแลและควบคุมการใช้
เงินทุนด้วยความสุ จริ ตและระมัดระวัง ก่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับอัตราส่ วนหนี้ ต่อทุน (D/E Ratio) ของบริ ษทั ตามงบการเงิน
รวม ก่อนและหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นเท่าใด
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อาํ นวยการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนอัตราส่ วนหนี้ ต่อ
ทุน (D/E Ratio) ตามงบการเงินรวม อยูท่ ี่ร้อยละ 0.5 ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะลดลงอยูท่ ี่ร้อยละ 0.3 โดยประมาณ
นายธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้ น) สอบถามว่า บริ ษทั จะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 329 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจาก
อัตราส่ วนหนี้ ต่อทุน ตามที่กรรมการผูอ้ าํ นวยการได้ช้ ี แจงแล้ว บริ ษทั คงนําเงินบางส่ วนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อชําระหนี้ เงินกู้
ระยะสั้นที่จะถึงกําหนด ประมาณ 100 ล้านบาท ดังนั้นขอให้บริ ษทั ชี้แจงการใช้เงินเพิ่มทุนส่ วนที่เหลืออีกประมาณ 200 ล้านบาท
ว่าจะนําไปใช้เพื่อการลงทุนในกิจการใด เพื่อให้เป็ นข้อมูลแก่ผถู ้ ือหุ ้นประกอบการตัดสิ นใจว่าจะนําเงินเพิ่มทุนใช้สร้างประโยชน์
ได้หรื อไม่
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเสริ มสร้างศักยภาพการดําเนินธุรกิจตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ อย่างไรก็ตามการจ่ายชําระคืนเงิน
กูย้ ืมอาจจะเป็ นส่ วนหนึ่ ง ส่ วนที่เหลือบริ ษทั มีไว้เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพธุ รกิจในอนาคต ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษทั ได้พิจารณาโครงการ
ต่างๆ ที่ผา่ นเข้ามา ซึ่ งบางโครงการน่าสนใจ แต่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปใดๆ ดังนั้นบริ ษทั จึงยังไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้ น) สอบถามหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนของบริ ษทั และประเภทธุ รกิจ
รวมทั้งสอบถามการให้ขอ้ มูลต่างๆ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับข้อมูลภายหลังจากสื่ อต่างๆ ได้ออกไปแล้ว
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั จะพิจารณาโครงการลงทุนที่มีอตั รา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return- IRR) เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูล บริ ษทั ไม่เคยให้ขอ้ มูล
แหล่งใดเป็ นพิเศษ บริ ษทั แจ้งข่าวไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งสื่ อต่างๆ ก็รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูบ้ ริ หารจะเปิ ดเผยข้อมูล
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
มติ ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นด้วย
คะแนนเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
232,150,608 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายอภิ ชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาการแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ดังนี้
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ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

659,999,962 บาท
659,999,962 หุน้
1 บาท
659,999,962 หุน้
ไม่มี หุน้

ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ บริ คณ์สนธิ ขอ้ 4
ของบริ ษทั ฯ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
232,150,608 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บรรลุผลในการระดมเงินทุนของ
บริ ษทั บริ ษทั จะต้องดําเนิ นการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนใหม่ จํานวน 329,999,981 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน ดังนี้
1. จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 329,999,981 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน
หรื อต่างคราวกันให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนและตามรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนของบริ ษทั (Record Date)
และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 เป็ นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราส่ วนการจองซื้ อ 1 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท
กําหนดวันจองซื้ อและวันชําระค่าซื้ อหุ น้ เพิ่มทุน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
และ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศิจกายน 2558 (รวม 5 วันทําการ)
2. ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้ อของผูถ้ ื อหุ ้นตามสิ ทธิ ให้จดั สรรและเสนอขายหุ ้นที่ เหลื อ
ดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ที่ได้จองซื้ อและชําระเงินค่าหุน้ สามัญที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้ อและ
ชําระเงิ นค่ าหุ ้น สามัญ ตามสิ ท ธิ ใ นข้อ 1 ในราคาเสนอขายที่ เ ท่ า กัน โดยมอบอํา นาจให้ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูจ้ ดั สรรและเสนอขายหุ ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่จองซื้ อและชําระเงินค่าหุ ้นสามัญที่จองซื้ อเกินกว่า
สิ ทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
(ก) ในกรณี จาํ นวนหุ ้นสามัญที่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ของตนมีจาํ นวนมากกว่าจํานวนหุ ้นสามัญ
ส่ วนที่ เหลือดังกล่าว ให้จดั สรรหุ ้นส่ วนที่ เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่ ได้จองซื้ อหุ ้นสามัญเกิ นกว่าสิ ทธิ ของตน ตาม
สัดส่ วนการถื อหุ ้นสามัญเดิ มของผูถ้ ือหุ ้นที่ ได้จองซื้ อหุ ้นสามัญเกิ นกว่าสิ ทธิ ของตนแต่ละราย (ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นจากการ
คํานวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยการจัดสรรหุ น้ ดังกล่าวให้ดาํ เนินการไปจนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อกรรมการผูอ้ าํ นวยการจะพิจารณาเห็นสมควร
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ทั้งนี้ บริ ษทั จะคืนเงินค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญสําหรับส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วนั ปิ ดรับการจองซื้ อหุน้
(ข) ในกรณี จาํ นวนหุ ้นสามัญที่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ของตนมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนหุ ้นสามัญ
ส่ วนที่เหลือดังกล่าว ให้จดั สรรหุ น้ ส่ วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่ได้จองซื้ อหุ น้ สามัญเกินกว่าสิ ทธิ และชําระเงินค่าจองซื้ อ
หุน้ สามัญดังกล่าวทุกราย
3. ในกรณี มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2 ข้างต้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาใน
โอกาสต่อไป
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอาํ นาจในการดําเนิ นการใดๆ อัน
จําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวได้ทุกประการ เช่น ระยะเวลาการจองซื้ อหุ น้ และการชําระเงินค่าหุ น้
สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้ง
ดําเนิ นการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนําหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนําส่ งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานอื่นใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
5. ให้บริ ษทั สามารถดําเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดได้เป็ น
คราวๆ ตามการชําระเงินของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อในแต่ละคราวโดยไม่จาํ เป็ นต้องให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่จองซื้ อทุกรายชําระเงินให้ครบถ้วนก่อน
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้สรุ ปวิธีการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมของ
ผูถ้ ือหุ ้น และหุ ้นที่จองซื้ อเกินสิ ทธิ ซึ่ งเป็ นการจัดสรรที่เหมาะสมและเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุ ้นทุกราย รวมทั้งสรุ ปวิธีการชําระเงินค่า
จองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน และโครงการใช้เงินทุนเพิ่มทุน ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
232,148,500 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.9991
 เห็นด้วย
จํานวน
2,108 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0009
 ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ สอบถามว่ามี ผูถ้ ือหุ ้นจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม

หรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็น
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี (ผู้ถือหุ้ น) แสดงความคิดเห็นว่าการลงคะแนนเสี ยงเป็ นมติที่ประชุ มนั้น จะบันทึ ก
เป็ นการใช้เสี ยงข้างมากแทนที่การบันทึกเป็ นมติเอกฉันท์ได้หรื อไม่ ทั้งนี้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยมีความเห็นว่ากรณี การออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ก็ไม่มีผลกับมติ ในบางครั้งจึงลงมติเห็นชอบตามเสี ยงส่ วนใหญ่ ไม่ได้ลงมติไปในทางอื่น
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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

นายสมโภชน์ วัล ยะเสวี (ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการตรวจสอบ) ชี้ แจงต่ อ ที่ ประชุ ม ว่า
ทุกคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นมีความหมาย หากผูบ้ ริ หารมีจริ ยธรรม มีความโปร่ งใส กรณี มีผถู ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
เป็ นจํานวนจํานวนหนึ่ ง เช่น ร้อยละ 5 ถึง 10 เป็ นต้น ก็อาจจะมีผลต่อการดําเนิ นการของผูบ้ ริ หารได้ จึงขอให้การลงมติของผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นเรื่ องอิสระ และทําการลงมติตามสิ ทธิที่ผถู ้ ือหุน้ มีอยู่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามอีก
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุ กท่านที่ ได้สละเวลามาร่ วมประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2558 และกล่าวปิ ด
ประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.34 น.
- มนู เลียวไพโรจน์ ลงชื่อ_______________________________________ประธานที
่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
- อนุโรจน์ นิธิพรศรี ลงชื่อ_______________________________________เลขานุ
การบริ ษทั
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี )
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