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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ของ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
3. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
4. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
5. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
6. นายรัชเดช วจีสุธรรม
7. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
8. นายโยชิคาสึ คุราชิ
9. นายราจีฟ วิจายัน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการผูอ้ านวยการ / กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการบริ หาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร / กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการลาประชุม
1. นายพรชัย สกุลลีลารัศมี
2. นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

เลขานุการบริ ษทั

ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
1. นางนิภา ภักดีฉนวน
2. นางเกศรา เหลืองเรื องทิพย์
เริ่มการประชุม
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริ ษทั ) แถลงว่า มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 26 ราย นับจานวนหุน้ ได้
139,147,767 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน จานวน 16 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 184,804,122 หุน้ รวม
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดเป็ น จานวน 42 ราย รวมจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 323,951,889 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49.0836 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้
ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั จานวนทั้งสิ้น 659,999,862 หุน้ ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
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และกล่าวแนะนากรรมการทุกท่านของบริ ษทั และเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิ บตั ิที่ดีในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ได้เรี ยนเชิญนางนิภา ภักดีฉนวน และนางเกศรา เหลืองเรื องทิพย์ ที่ปรึ กษากฏหมาย จากบริ ษทั เดชอุดม แอนด์
แอสโซซิ เอทส์ จากัด เพื่อทาหน้าที่ เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริ ษทั
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุมแต่ละท่าน
จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุ ดลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม หากท่ านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุ ณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการแจกให้กบั ท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้นๆ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรื อแสดง
ความเห็ น กรุ ณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณี ที่ท่านเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะกรุ ณาแจ้งชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ท่านรับ
มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่ งเป็ นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่ ง
ไม่ตอ้ งลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด กรุ ณายก
มือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของท่าน
4. ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ยกเว้น วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม โดยบริ ษทั จะนา
คะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงมาหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่ เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่า
ที่ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสี ยงจะให้พิจารณาวาระถัดไป
6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้องกับตามหลักการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณี ผถู ้ ือหุ ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่ง
บัตรลงคะแนนคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่าน ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสี ยง
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริ ษทั ) ได้เรี ยนเชิญนายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการ
ผูอ้ านวยการ) กล่าวสรุ ปเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษในการประชุม
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผูอ้ านวยการ) ได้กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ ทางบริ ษทั ได้จดั กิจกรรมพิเศษ
เพื่อสนับสนุ นและส่ งเสริ มคนพิการให้มีงานทา โดยตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550
กาหนดให้ สถานประกอบการต้องจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ในอัตราส่ วน 100 คนต่อผูพ้ ิการ 1 สาหรับสถานประกอบการที่
ไม่สามารถจ้างคนพิการได้ครบ ต้องทาการส่งเงินเข้ากองทุนส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 ซึ่ งในแต่ละปี มีบริ ษทั ที่
ต้องส่ งเงิ นเข้ากองทุ นส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตคนพิการในแต่ละปี ยังมีจานวนมากเนื่ องจานวนการจ้างแรงงานคนพิการไม่ถึงใน
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อัตราส่วนที่กาหนด ตามข้อเท็จจริ งยังมีคนพิการอีกจานวนมากที่มีศกั ยภาพทางานได้ แต่ไม่พร้อมหรื อไม่ประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐาน
เข้าหาโอกาสงานในสถานประกอบการที่ยงั ขาดอัตราการจ้างแรงงานคนพิการ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่ วนต้อง
ร่ วมกันพัฒนาและให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเพื่อเข้าทางานในสถานประกอบการมากขึ้น และให้สามารถดารงชีวิตได้
มัน่ คงทัดเทียมกับบุคคลทัว่ ไป
ในการนี้บริ ษทั ได้นาร่ องเชิญคนพิการทางสายตาที่มีความชานาญด้านการนวดแผนไทย มาให้บริ การนวดคอ บ่า ไหล่ กับ
ท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจสามารถใช้บริ การได้ที่ดา้ นหลังห้องประชุม โดยกิจกรรมพิเศษที่ทางบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้น เป็ นส่ วน
หนึ่งที่สนับสนุนก่อให้เกิดการจ้างงานของสถานประกอบการ และส่ งเสริ มให้คนพิการที่มีศกั ยภาพมีอาชีพ และรายได้ สามารถหา
เลี้ยงครอบครัวได้
นอกนี้ บริ ษ ัทยังมี ชุ ด อาหารว่างให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้น นามาจากมูลนิ ธิพระมหาไถ่ เพื่อพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุ รี ซึ่ ง
ชุดอาหารว่างดังกล่าว ได้ทาขึ้นโดยคนพิการทางสติปัญญา บริ ษทั ได้ร่วมสนับสนุนและเป็ นช่องทางหนึ่ งในการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ผพู ้ ิการทางสติปัญญาได้มีงานทา
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 ตุลาคม 2558 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2)
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน
368,081,233 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 ปรากฏรายละเอียดตาม
รายงานประจาปี 2558 ของบริ ษทั ซึ่ งได้จัดส่ งให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กคนพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม (สิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับ 3) และได้
มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 ให้ที่
ประชุมทราบ
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในรอบปี 2558 ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงานรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้
820.26
ต้นทุนขาย
(727.66)
กาไรขั้นต้น
92.60
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.40
รายได้อื่น
1.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
(92.69)
ต้นทุนทางการเงิน
(11.27)
ภาษีเงินได้
(2.06)
ขาดทุนสุทธิ
(7.49)
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สรุ ปภาพรวมผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2558 มีผลการดาเนิ นงานรวมฟื้ นตัวดีข้ ึนจากปี 2557 บริ ษทั มีผลขาดทุน
จากการดาเนิ นงานลดลงค่อนข้างมาก โดยในด้านรายได้รวมของบริ ษทั เพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับปี 2557 สาหรับรายได้ที่เพิ่ม
ขึ้นมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศ และเครื่ องทาความเย็น ซึ่ งบริ ษทั
ได้รับให้ผลิตชิ้นงานใหม่ เพื่อทดแทนงานรุ่ นเดิมที่หมดรุ่ น และบางส่วนเป็ นรุ่ นงานใหม่
ในด้านต้นทุนการผลิตที่ลดลงนั้นจะสังเกตได้วา่ รายได้ปี 2558 เติบโตจากปี 2557 ไม่มากนัก ส่วนที่ทาให้ตน้ ทุนการผลิต
ในปี 2558 ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ คือ มีลูกค้าบางรายในปี 2558 จัดหาวัตถุดิบ และนาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต (เหล็ก อลูมิเนี ยม)
มาให้กบั บริ ษทั เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นงาน จึงทาให้ปี 2558 บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
สาหรับตัวเลขทางด้านกระแสเงินสดนั้น การดาเนินงานของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมามีสภาพคล่องดีข้ นึ จากปี 2557 และมี
เงินสดเหลือจากการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานได้
สาหรับในปี 2559 บริ ษทั คาดการณ์วา่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของบริ ษทั น่าจะฟื้ นตัว
ดี ข้ ึ น โดยอ้า งอิ ง จากยอดสภาวะอุ ต สาหกรรมยานยนต์ใ นช่ ว งต้น ปี ที่ มี แ นวโน้ม ขยับ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
คอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศ และเครื่ องทาความเย็น ซึ่ งเป็ นสัญญาณที่ ดี เป็ นผลทาให้การใช้กาลังการผลิตน่ าจะมากขึ้น ใน
ด้านการลงทุนในเครื่ องจักรคาดว่าจะมีไม่มาก เนื่ องจากรุ่ นงานของลูกค้ายังเป็ นลักษณะเดิม หากปรับเปลี่ยนไป เครื่ องจักรที่มีอยู่
เดิมมีศกั ยภาพค่อนข้างมาก สามารถปรับเปลี่ยนให้รองรับกับรุ่ นงานของลูกค้าได้
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ชิ้นงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริ ษทั ได้รับให้ทาชิ้นส่ วนใด
ของรถยนต์
นายชัยโรจน์ เวทย์ นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ผลิตชิ้นงานได้หลากหลายชิ้นส่ วน
โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนเบรคเก็จ (Bracket) ที่เป็ นหัวฉี ดในเครื่ องรถยนต์ ชิ้นส่ วนแอร์ รถยนต์ และชิ้นส่ วน
อุปกรณ์อื่นๆ เป็ นต้น
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ลูกค้าหลักที่อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีบริ ษทั ใดบ้าง
นายชัยโรจน์ เวทย์ นฤมาณ (กรรมการผู้จดั การ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีหลายราย
ขอยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ,บริ ษทั ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด ,บริ ษทั เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
นายพีรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุ นทร ภู่นาค) สอบถามว่า เหตุผลใดบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นต่างชาติ
หลักเป็ นคนญี่ปุ่น จึงเลือกให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นงาน ซึ่งโดยปกติแล้วบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุน้ หลักเป็ นคนญี่ปุ่น มักจะใช้บริ การกับบริ ษทั
ที่มีผถู ้ ือหุน้ หลักเป็ นคนญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน
ท่ านประธาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เหตุผลที่บริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นต่างชาติหลักเป็ นคนญี่ปุ่น เลือกที่จะให้บริ ษทั เป็ น
ผูผ้ ลิตชิ้นงานให้ เนื่องมาจากชิ้นงานของบริ ษทั มีคุณภาพ และบริ การที่ดี
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวเสริ มต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้เปิ ดดาเนิ นมากว่า 20 ปี ซึ่ ง
พิสูจน์ได้ถึงคุณภาพ การส่ งมอบ การบริ การ เป็ นปั จจัยหลักที่ ทาให้ลูกค้าที่มีผถู ้ ือหุ ้นต่างชาติ ยังใช้บริ การกับบริ ษทั อยู่ ประกอบกับ
คุณโยชิคาสึ คุราชิ หนึ่งในทีมบริ หารงานของบริ ษทั เป็ นคนญี่ปุ่น ซึ่ งดูแลประสานงานกับบริ ษทั ญี่ปุ่นโดยตรง นอกจากนั้นบริ ษทั ยังมี
ทีมบริ หารงานที่ดูแลลูกค้าต่างประเทศ คือ คุณราจีฟ วิจายัน ดังนั้นจึงมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั สามารถดูแลให้บริ การและสื่ อสารความต้องการ
ของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้
นายพีรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุ นทร ภู่นาค) สอบถามว่า ในปี 2559 บริ ษทั คาดการณ์วา่ จะลงทุน
เพิม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หรื อไม่
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะขยายการ
ลงทุนไม่มากนัก เนื่องจากกาลังการผลิตที่มีอยูเ่ ดิมนั้นยังรองรับการผลิตที่เพิม่ ขึ้นได้
นายพีรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุ นทร ภู่นาค) สอบถามว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์บริ ษทั
จัดเป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1st Tier Supplier) หรื อ ผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 2 (2nd Tier Supplier)
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นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 2 (2nd Tier
Supplier) ซึ่งมีความเข้มแข็งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริ ษทั มีการให้งบสนับสนุนกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เยอะไปหรื อไม่
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็ น
เรื่ องที่บริ ษทั ให้ความสาคัญ โดยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในแต่ละปี นั้นมีจานวนไม่มาก
ซึ่งการแบ่งสรรงบประมาณเป็ นไปตามความเหมาะสมกับการดาเนินงานของบริ ษทั
มติ ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 ตามที่เสนอ (เป็ นวาระแจ้ง
เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั แิ ละรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ และรับรองงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่
31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏ
รายละเอียดในรายงานประจาปี ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปงบการเงินในปี ที่ผา่ นมา
ของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม พรบ. บริ ษทั มหาชน
ซึ่งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2558 ซึ่งแสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่
ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
368,081,694 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั งิ ดจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และสรุ ปผลการดาเนินงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่
ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจ
กาหนดให้มีการจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่ กาหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น และสภาพคล่อง ความ
จาเป็ นในการใช้เงิ นทุ นหมุ นเวียนในการด าเนิ นงาน การขยายธุ รกิ จ และปั จจัยอื่ นที่ เกี่ ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
แต่เนื่ องจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ ผ่านมา บริ ษทั มีผลการ
ดาเนินงานขาดทุน จานวน 13.24 ล้านบาท ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิ งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2558 เนื่องจากบริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2558 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน
368,081,694 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 5

พิจารณารับรองและอนุมตั กิ ารลงทุนของบริษัทย่ อยในบริษัทอื่น

ประธานฯ ได้เ สนอให้ที่ ประชุ มพิ จ ารณารั บ รองและอนุ มตั ิ ก ารลงทุ น ของบริ ษ ัท ย่อยในบริ ษ ัท อื่ น โดยปรากฏ
รายละเอียดตามสารสนเทศ เรื่ องบริ ษทั ย่อยลงทุนในบริ ษทั อื่น (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุ ้นใน
สัดส่ วนร้อยละ 100) ลงทุนในบริ ษทั ชลกิ จสากล จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิ บ ทั้งนี้ รายการลงทุนดังกล่าว มี
มูลค่าการลงทุนเข้าข่ายเป็ นการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั จึ งมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการสารสนเทศ ซึ่ งบริ ษทั ได้
จัดทาหนังสื อเวียนส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบแล้ว
โดยสรุ ปรายการลงทุนของบริ ษทั ย่อย ที่เกิดขึ้นในเดือน มกราคม 2559 แบ่งเป็ น
1. ซื้ อหุ ้นสามัญจากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม จานวน 240,000 หุ ้น โดย ณ วันที่ เกิ ดรายการ บริ ษทั ชลกิ จสากล จากัด มี ทุ น
จดทะเบียน และทุนเรี ยกชาระแล้ว จานวน 80,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
2. ซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 400,000 หุ ้น ในราคาซื้ อหุ ้นละ 350 บาท รวมมูลค่าการซื้ อ จานวน 140,000,000 บาท
โดยมีวตั ถุประสงค์นาเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเสริ มสร้างศักยภาพการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ชลกิ จ
สากล จากัด ได้ดาเนินการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ถือหุ ้นใน บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จานวน 640,000 หุ ้น รวมมูลค่าการซื้ อ จานวน
224,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.33 ปั จจุบนั บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด มีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
นายกิตติภณ สุ นทรพาณิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุ วรรณี สุ นทรพาณิชย์ ) สอบถามว่า
1. เหตุใดบริ ษทั ย่อยจึงมีความสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ
2. บริ ษทั ประเมินว่าการลงทุนนี้จะมีระยะเวลาคุม้ ทุนประมาณกี่ปี
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า
1. เหตุผลที่บริ ษทั ย่อย ได้เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ซึ่ งประกอบธุรกิ จผลิตและจาหน่ ายน้ าดิ บนั้น
เนื่ องมาจากการขยายตัวของภาคอุ ต สาหกรรม และทรั พยากรน้ า เป็ นที่ ตอ้ งการของทั้งภาคครั วเรื อ น และ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคตะวันออกซึ่ งเป็ นเมืองอุตสาหกรรม บริ ษทั ย่อยจึ งมองว่าบริ ษทั ชลกิ จสากล
จากัด นั้นมีศกั ยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้ จึงสนใจลงทุน ประกอบกับธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบนั้น มีมูลค่า
การลงทุนที่ค่อนข้างมาก และเป็ นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นคู่แข่งจึงมีนอ้ ยรายหากเปรี ยบเทียบกับธุรกิจอื่น
2. บริ ษทั ประเมินว่า เนื่องจากเป็ นโครงการลงทุนระยะยาว น่าจะใช้ระยะเวลา 10 ปี จึงจะคุม้ ทุน
นายพีรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุ นทร ภู่นาค) สอบถามว่า
1. ตามสารสนเทศที่เปิ ดเผยไว้ในหนังสื อเชิญประชุม งบการเงินของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด มีผลการดาเนินงาน
ขาดทุน เหตุใดบริ ษทั ย่อยจึงลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าว
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2. ที่มาของการคานวณตัวเลขอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR) ร้อยละ 12.52
คานวณมาอย่างไร
3. บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด มีลูกค้าที่เกิดจากการขายน้ าดิบทั้งหมดกี่ราย
4. พื้นที่บ่อเก็บน้ าของบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ตั้งอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดใด
5. สภาวะอากาศแล้งส่งผลต่อการจาหน่ายน้ าดิบ ของบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด หรื อไม่
นายชัยโรจน์ เวทย์ นฤมาณ (กรรมการผู้จดั การ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า
1. งบการเงินของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด นั้นมีผลขาดทุน เนื่องจากในระยะแรกเป็ นช่วงลงทุนก่อสร้างระบบบ่อ
เก็บน้ า และท่อสูบน้ า เพื่อจ่ายน้ าดิบส่งให้กบั ลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด มีรายได้จากการ
จาหน่ายน้ าดิบให้กบั ลูกค้าแล้ว ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม ปี 2558 ซึ่งในปี 2559 น่าจะมีผลการดาเนินงานที่ดีข้ ึน
2. ที่มาของการคานวณตัวเลขอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR) ร้อยละ 12.52
มาจากบริ ษทั ได้จา้ งผูเ้ ชี่ยวชาญสอบทานธุรกิจ และศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) พบว่า
อัตราผลตอบแทนการลงทุน สมมุติฐานการคานวณจากปริ มาณน้ าขั้นต่าปรับตามสัญญา ทั้งนี้ราคาค่าน้ ามีการ
ปรับขั้นทุกๆ 5 ปี ซึ่งอยูร่ ะหว่าง 15-20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คานวณจากระยะเวลาอายุสญ
ั ญา 30 ปี (ราคาซื้อ
ต่อหุน้ เป็ นราคาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ย่อยและผูซ้ ้ือ เป็ นราคาที่สูงกว่าราคามูลค่าตามบัญชี ประมาณร้อยละ
271) ซึ่งเป็ นไปตามสารสนเทศที่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบแล้ว
3. ปั จจุบนั บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จาหน่ายน้ าดิบให้กบั ลูกค้า จานวน 1 ราย คือ บริ ษทั จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรื อ อีสเวอร์เตอร์ (East Water)
4. พื้นที่บ่อเก็บน้ าดิบเพื่อจาหน่ายให้กบั อีสเวอร์เตอร์ (East Water) ของบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ตั้งอยู่ บริ เวณ
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
5. เนื่องจากบ่อกักเก็บน้ าดิบนั้นเกิดจากการสะสมของปริ มาณน้ าฝนตลอดทั้งปี โดยบ่อเก็บน้ าดิบของ บริ ษทั ชลกิจ
สากล จากัด อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีท้ งั หมด 5 บ่อ ซึ่งเพียงพอต่อการจาหน่ายน้ าดิบให้เป็ นไปตามสัญญา
การซื้อขายน้ าดิบกับอีสเวอร์เตอร์ (East Water) กรณี ถา้ เกิดสภาวะแล้งรุ นแรง และน้ าในบ่อไม่พอ ในบริ เวณนั้นยังมี
บ่อเก็บน้ าอื่นๆ ที่บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จะสามารถจัดซื้อเพื่อจาหน่ายน้ าดิบให้เป็ นไปตามสัญญาได้
นายกิตติภณ สุ นทรพาณิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุ วรรณี สุ นทรพาณิชย์ ) สอบถามว่า
1. บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด เริ่ มจาหน่ายน้ าดิบให้กบั ลูกค้าได้แล้ว ดังนั้นในปี 2559 จะมีรายได้ท้ งั ปี ใช่หรื อไม่
2. ปริ มาณบ่อน้ าดิบของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จานวน 5 บ่อ สามารถกักเก็บน้ าได้ปริ มาณทั้งหมดกี่ลา้ นคิว
นายชัยโรจน์ เวทย์ นฤมาณ (กรรมการผู้จดั การ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า
1. บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด เริ่ มมีรายได้จากการจาหน่ายน้ าดิบ ตั้งแต่เดือน สิ งหาคม 2558 ดังนั้นในปี 2559 บริ ษทั
จะยังคงมีรายได้จากการขายน้ าดิบจากบ่อที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณอาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จาหน่ายตามสัญญาซื้อขาย
น้ าดิบที่มีต่ออีสเวอร์เตอร์(East Water)
2. บ่อเก็บน้ าดิบของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จานวน 5 บ่อ สามารถกักเก็บน้ าดิบได้ปริ มาณ 18 ล้านคิว
นายกิตติภณ สุ นทรพาณิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุ วรรณี สุ นทรพาณิชย์ ) สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมและบารุ งรักษาคาดว่าจะมีจานวนสูงไหม
นายอภิช าติ การุ ณ กรสกุล (กรรมการผู้อ านวยการ) ได้ช้ ี แ จงต่ อที่ ประชุ ม ว่า บริ ษ ัทประเมิ น ว่าค่ าใช้จ่า ยในการ
ซ่อมแซมบารุ งรักษาไม่น่าจะสูงมากนัก
นายกิตติภณ สุ นทรพาณิชย์ (ผู้รับมอบฉั นทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุ วรรณี สุ นทรพาณิชย์ ) สอบถามว่า สัดส่ วน
รายได้ของบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด คิดเป็ นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับยอดรายได้ของบริ ษทั
7/11

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

นายชัยโรจน์ เวทย์ นฤมาณ (กรรมการผู้จดั การ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า สัดส่วนรายได้ของบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
หากประมาณรายได้ของทั้งปี 2559 น่าจะอยูป่ ระมาณร้อยละ 9-10 ของยอดรายได้รวมของบริ ษทั (คิดจากรายได้รวมของบริ ษทั ที่
ประมาณ 800 ล้านบาท)
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) กล่ าวเสริมต่ อทีป่ ระชุ มว่ า โครงสร้างต้นทุนของบริ ษทั กับบริ ษทั
ชลกิจสากล จากัด จะแตกต่าง ซึ่ งต้นทุนการจาหน่ายน้ าดิบของบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด บริ ษทั ประเมินว่าน่าจะมีตน้ ทุนหลักอยูท่ ี่
ค่าเสื่ อมราคา ค่าไฟฟ้า ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบารุ งรักษา และค่าแรงงานคนที่ควบคุมดูแลบ่อ
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า น้ าที่กกั เก็บในบ่อเป็ นน้ าที่ได้จากน้ าฝนตามธรรมชาติ หรื อ
สูบจากน้ าบาดาล
นายชัยโรจน์ เวทย์ นฤมาณ (กรรมการผู้จดั การ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เป็ นบ่อกักเก็บน้ าที่ได้มาจากธรรมชาติ และ
น้ าที่ไหลมาจากที่สูงบนภูเขา ไม่ใช่น้ าที่ได้มาจากการสูบน้ าใต้ดิน หรื อน้ าบาดาล
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ที่ดินที่ต้ งั บ่อเก็บน้ า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีน้ นั เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด หรื อไม่
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมว่า ที่ ดินที่ ต้ งั บ่อเก็บน้ า อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR)
ของโครงการอยูท่ ี่ร้อยละ 12.52 บริ ษทั ประเมินว่าต่าไปหรื อไม่
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมว่า บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด เข้าไป
ลงทุนซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นรายเดิมนั้น เป็ นโอกาสที่ ดีทางธุ รกิจ บ่อเก็บน้ าได้สร้างเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ทาให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับภาระ
ความเสี่ ยงในเรื่ องการก่อสร้างบ่อเก็บน้ า ดังนั้นสาหรับผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR) ที่อยูร่ ้อยละ
12.52 บริ ษทั จึงคิดว่าน่าจะเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับการเริ่ มต้นในธุรกิจอื่น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองและอนุมตั ิการลงทุนของบริ ษทั ย่อยในบริ ษทั อื่น ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน
368,081,694 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และได้
มอบหมายให้ ศ. นพ. อุดมศิ ลป์ ศรี แสงนาม รองประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ ประชุมแทนในวาระนี้ และมอบหมายให้นาย
อภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ ผูก้ ล่าวสรุ ป
ศ. นพ. อุ ดมศิ ล ป์ ศรี แ สงนาม (รองประธานกรรมการ) ได้มอบหมายให้นายอภิ ชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการ
ผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมได้ทราบ
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนด
ว่าในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่ งในสาม หรื อจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม
จะต้องออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจบั สลาก ส่ วนปี
หลังๆ ต่ อไปให้ก รรมการคนที่ อ ยู่ใ นต าแหน่ งนานที่ สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากต าแหน่ ง ซึ่ งการประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2559
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายโยชิคาสึ คุราชิ
กรรมการ
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3. นายพรชัย สกุลลีลารัศมี
4. นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา ซึ่ งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้องได้กาหนด
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
โดยตามรายชื่อกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน นั้น นายพรชัย สกุลลีลารัศมี และ นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล
ได้สละสิ ทธิการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภาระกิจอื่นๆ ในการนี้ จะทา
ให้จานวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริ ษทั ลดลงจากเดิม สิ บเอ็ด (11) คน เป็ น เก้า (9) คน คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้เสนอชื่อ
แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง และให้
ดารงตาแหน่งเดิม
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายโยชิคาสึ คุราชิ
กรรมการ
ทั้งนี้ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วล่วงหน้า (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม (รองประธานกรรมการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จะออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็ จสิ้น
มติ ที่ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุ มตั ิ การแต่งตั้งกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
ชื่ อกรรมการทีเ่ สนอให้ แต่ งตั้ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายโยชิคาสึ คุราชิ

ประเภทกรรมการ

จานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน (เสี ยง)

เห็นด้ วย
(%) ไม่ เห็นด้ วย (%) งดออกเสียง (%)
กรรมการ / กรรมการอิสระ 368,081,694 100.0000
กรรมการ
368,081,694 100.0000
-

เมื่อที่ประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับ
เข้าห้องประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สาหรับปี 2559 รวม
ทั้งสิ้ นเป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ป
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ทุกปี โดยในปี 2559 ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการจานวนเงิ นไม่เกิ น 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดโดยที่ ประชุ ม
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คณะกรรมการค่าตอบแทนของบริ ษทั ซึ่ งได้ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทนโดยคานึ งถึงผลประกอบการของบริ ษทั ความเหมาะสม
และเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั หรื อใกล้เคียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการบริษทั
กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา

กรรมการบริหาร

ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ครั้ง
แทน ครั้ง
แทน ครั้ง
แทน ครั้ง
แทน
รวม
รวม
รวม
รวม

ประธาน
6 120,000 120,000
รองประธาน
6 60,000 120,000
กรรมการ
6 120,000 120,000
กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร) 6
รวม
300,000 360,000
ค่าบาเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)

4
4
4
4

40,000 120,000
40,000 120,000
80,000 240,000

2
2
2
2

20,000
20,000
40,000

-

2
2
2
2
-

20,000
20,000

ค่ าเบี้ยประชุ ม

-

รวมค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ทั้งสิ้ นไม่ เกิน

200,000
60,000
180,000
440,000

ค่ าตอบ
แทน

240,000
120,000
240,000
600,000

รวม (ต่ อปี )

440,000
180,000
420,000
1,040,000
960,000
2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ ขออนุ มตั ิ มีวงเงิ นเท่ากับปี 2558 กรรมการที่ เป็ น
ผูบ้ ริ หารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ จากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน
368,081,694 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2559 และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี
เพื่อความโปร่ งใส ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั จึงได้ให้สานักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่ งที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2559 มายังบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและอนุมตั ิ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้นาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิการ
แต่งตั้งนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
หรื อนายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรื อนางสาวกุลธิ ดา ภาสุ รกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรื อ
นายยุทธพงษ์ เชื้ อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทะเบี ยนเลขที่ 9445 ของบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ประจาปี 2559 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี ปี เนื่ องจากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิ ท จากัด มี
ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชียาวนาน มีบุคลากรและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัว
ของกิ จการได้ รวมถึงค่าตอบแทนการผูส้ อบบัญชี มีความเหมาะสมกับขนาดธุ รกิ จของบริ ษทั โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย
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รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริ ษทั
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริ มการลงทุน ของบริ ษทั
รวม
3.ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้ ระหว่างปฏิบัติงาน

2557
2558
2559 (ปี ที่เสนอ)
930,000.802,000.1,010,000.60,000.60,000.80,000.990,000.862,000.1,090,000.เรี ยกเก็บตามจริ ง เรี ยกเก็บตามจริ ง เรี ยกเก็บตามจริ ง

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นจากปี 2558
ประธานฯ ได้กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่ องจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่ องมาจากบริ ษทั ย่อยได้เข้าไปลงทุน
ในบริ ษทั อื่นจึงทาให้มีข้ นั ตอนการจัดทางบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้น ราคาค่าสอบบัญชีจึงปรับเพิ่มขึ้น ซึ่ งทางคณะกรรมการบริ ษทั เห็น
ว่า ค่าสอบบัญชีที่สานักงานสอบบัญชีเสนอมานั้นเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจแล้ว
มติ
ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ตามรายชื่ อที่ เสนอ และกาหนด
ค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน
368,081,694 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการได้กล่าวสรุ ปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริ ษทั ขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วม
โครงการเยี่ยมชมโรงงาน ณ นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559 โดยให้สิทธิ์ ผูถ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่ อ
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Recode Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวม
รายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งบริ ษทั ได้ให้สิทธิ์ผถู ้ ือหุน้ เข้าเยีย่ มชมโรงงาน ไม่เกิน 40 ท่าน รายละเอียด
ตามเอกสารหนังสื อเชิญประชุมที่ท่านได้ผถู ้ ือหุน้ ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้าแล้ว
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณบริ ษทั ที่ ได้จดั กิ จกรรมพิเศษในวันนี้ พร้อมกล่าวชื่ นชม
บริ ษทั ที่ได้ให้ความสาคัญ และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งถือเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั บริ ษทั จดทะเบียนฯ อื่น
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.29 น.
- มนู เลียวไพโรจน์ ลงชื่อ_______________________________________ประธานที
่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
- อนุโรจน์ นิธิพรศรี ลงชื่อ_______________________________________เลขานุ
การบริ ษทั
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี )
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