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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ของ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
5. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
7. นายรัชเดช วจีสุธรรม
8. นายโยชิคาสึ คุราชิ
9. นายราจีฟ วิจายัน
ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
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
กรรมการ
เลขานุการบริ ษทั

ทีป่ รึกษากฎหมาย
1. นายสุ กิจ พสุ ธาสถิตย์
เริ่มการประชุ ม
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริ ษทั ) แถลงว่า มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 26 ราย นับจานวนหุน้ ได้
134,803,083083 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน จานวน 20 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 283,528,235 หุ น้
รวมผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดเป็ น จานวน 46 ราย รวมจานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 418,331,318 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 63.3835 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้
ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั จานวนทั้งสิ้ น 659,999,862 หุ น้ ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
และกล่าวแนะนากรรมการทุ กท่านของบริ ษทั และเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษ ัทจดทะเบี ยน บริ ษ ัทได้เรี ยนเชิ ญนายสุ กิ จ พสุ ธ าสถิ ต ที่ ปรึ กษากฎหมาย เพื่ อ ท าหน้า ที่ เป็ นสั กขี พยานในการนับ คะแนน
ตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั
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ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุ ม ได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้ารั บการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รั บมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุมแต่ละท่าน
จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุ ดลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม หากท่ านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุ ณายกมื อเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการแจกให้กบั ท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้นๆ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรื อแสดง
ความเห็น กรุ ณายกมื อขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณี ที่ท่านเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะกรุ ณาแจ้งชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ท่านรั บ
มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่ งเป็ นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่ ง
ไม่ตอ้ งลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด กรุ ณายก
มือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของท่าน
4. ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน
ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม โดยบริ ษทั จะนา
คะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงมาหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุ ม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ 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 ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่ง
บัตรลงคะแนนคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่าน ส่ งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสี ยง
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริ ษทั ) ได้เรี ยนเชิญนายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการ
ผูอ้ านวยการ) กล่าวสรุ ปเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษในการประชุม
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผูอ้ านวยการ) ได้กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ได้จดั กิจกรรมพิเศษ เพื่อสนับสนุน
และส่ งเสริ มคนพิการให้มีงานทา โดยตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กาหนดให้สถาน
ประกอบการต้องจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ในอัตราส่ วน 100 คนต่อผูพ้ ิการ 1 สาหรับสถานประกอบการที่ไม่สามารถจ้างคน
พิการได้ครบ จะต้องส่ งเงินเข้ากองทุนส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 ซึ่ งในแต่ละปี มีบริ ษทั ส่ งเงินเข้ากองทุนส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ คนพิการยังมีจานวนมากเนื่องจานวนการจ้างแรงงานคนพิการไม่ถึงในอัตราส่ วนที่กาหนด ตามข้อเท็จจริ งยังมีคนพิการ
อีกจานวนมากที่มีศกั ยภาพทางานได้ แต่ไม่พร้อมหรื อไม่ประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐานเข้าหาโอกาสงานในสถานประกอบการที่ยงั ขาด
อัตราการจ้างแรงงานคนพิการ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่ทุกภาคส่ วนต้องร่ วมกันพัฒนาและให้การสนับสนุนการจ้างงานคน
พิการเพื่อเข้าทางานในสถานประกอบการมากขึ้น และให้สามารถดารงชีวติ ได้มนั่ คงทัดเทียมกับบุคคลทัว่ ไป
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ในการนี้ บริ ษทั ได้นาร่ องเชิญคนพิการทางสายตาที่มีความชานาญด้านการนวดแผนไทย มาให้บริ การนวดคอ บ่า ไหล่ กับ
ผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถรับบริ การได้ที่ดา้ นหลังห้องประชุม
นอกนี้ บริ ษทั ยังมี ชุดอาหารว่างให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ซึ่ งอุดหนุนจากมูลนิ ธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้
กิจกรรมพิเศษทั้งสองกิจกรรมนี้ บริ ษทั ได้จดั ทาขึ้น เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการจ้างงานของสถานประกอบการ
และส่ งเสริ มให้คนพิการที่มีศกั ยภาพได้มีอาชีพ และรายได้ สามารถหาเลี้ยงครอบครัว และเป็ นช่องทางหนึ่ งในการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ผพู ้ ิการได้มีงานทา
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2559 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2)
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน
418,335,644 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
2 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559 ปรากฏรายละเอียดตาม
รายงานประจาปี 2559 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 2559 ให้ที่
ประชุมทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในรอบปี 2559 ดังนี้
สรุ ปผลการดาเนินงานรวม
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการบริ การ
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

(หน่ วย : ล้ านบาท)
925.89
59.04
984.93
(773.47)
(13.36)
(786.83)
198.10
5.86
(133.23)
(18.13)
(5.65)
46.95

การแบ่ งปั นกาไรสุ ทธิ
กาไรสุทธิ
ส่วนที่ เป็ นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้ นฐาน
กาไรส่วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
46.95
8.65
55.60

0.08
659,999,862
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สาหรับปี 2559 ภาพรวมผลการดาเนินงานรวมดีข้ ึนจากปี 2558 โดยมีผลการดาเนินการ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. กลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ดาเนิ นงานภายใต้ บริ ษทั และบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด (“พีทู”) ซึ่ งบริ ษทั
ถือหุ น้ ในพีทู ในสัดส่ วนร้อยละ 100 หากเทียบผลการดาเนิ นงานตั้งแต่ปี 2557 จะเห็นได้วา่ ผลการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน อันเนื่องมาจาก
คาสั่งซื้ อของลูกค้าเพิ่มขึ้น บริ ษทั มีศกั ยภาพที่จะสามารถรองรับงานของลูกค้าได้ ประกอบกับบริ ษทั มีการปรับแผนงาน บริ หาร
จัดการต้นทุน ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นจึงทาให้ผลการดาเนินงานที่ดีข้ ึน
2. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง ดาเนิ นงานภายใต้ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด (“เอทู”) ถือเป็ นธุ รกิจใหม่เริ่ ม
ในปี 2559 ซึ่ งบริ ษทั ย่อยมีบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่มีศกั ยภาพและความสามารถรับงานวิศวกรรม และก่อสร้างได้ และเริ่ มมีรายได้แล้ว
ในไตรมาส 4 ปี 2559
3. กลุ่มธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ ดาเนินงานภายใต้ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด (“ชลกิจ”) ซึ่ งถือหุ น้ โดยเอทู ใน
สัดส่ วนร้อยละ 53.33 (ชลกิจ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 120,000,000 บาท) ซึ่ งชลกิจมีบ่อเก็บน้ าในจังหวัดชลบุรี ขั้นตอนการจาหน่าย
น้ าให้กบั ลูกค้านั้น ลูกค้าจะเป็ นผูจ้ ดั สร้างและวางระบบท่อจากด้านนอกบ่อ ให้เชื่อมต่อเข้ามายังประตูน้ าของบ่อเก็บน้ าชลกิจ และ
สร้างสถานีสูบน้ า ซึ่ งได้เริ่ มจาหน่ายน้ าให้กบั ลูกค้าแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2559
สาหรับแต่ละธุรกิจสามารถจาแนกส่ วนงานได้ดงั นี้
หน่ วย: ล้ านบาท
2557
2558
2559

กลุ่ มธุรกิจอุ ตสาหกรรมยานยนต์ (เอเซีย พรี ซิชั่น , พีทู )
Total Income
Net Profit (Loss)
กลุ่ มธุรกิจวิศวกรรมและก่อ สร้ าง (เอทู )
Total Income
Net Profit (Loss)
กลุ่ มธุรกิจผลิ ตและจาหน่ ายนา้ ดิบ (ชลกิจ)
Total Income
Net Profit (Loss)

778.3
(87.7)

820.3
(4.2)

902.4
50.3

(0.9)

(3.5)

59.0
15.8

21.1
(30.1)

23.4
(12.9)

-

นายอนุ ว่ องสารกิจ (ผู้ถือหุ้ น) สอบถามว่า ทิ ศทางการเติบโตของกลุ่มธุ รกิ จอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2560 จะเป็ น
อย่างไร
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า กลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2560
น่าจะมีทิศทางเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากปี 2559 อันเนื่ องมาจากคาสั่งซื้ อของลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเป็ นคาสั่งซื้ อที่ได้รับ มีหลากหลาย
ชิ้นงาน ซึ่ ง บริ ษทั ได้นาระบบ Automation มาใช้ในการผลิตมากขึ้น ทาให้สามารถบริ หารจัดการต้นทุนได้อย่างต่อเนื่ องเหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ
นายฤทธิชัย หยิบเจริ ญพร (ผู้ถือหุ้ น) สอบถามว่า ชิ้นงานที่ได้รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าเพิ่มในกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรม
ยานยนต์ มีแนวโน้มการผลิตประมาณกี่ปี และมีอตั รากาไรขั้นต้นประมาณร้อยละเท่าใด
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า ปกติการผลิตชิ้ นงาน (Model Life) อยู่
ระหว่าง 5 – 7 ปี การผลิตชิ้นงานใหม่ในปี แรกจะมีจานวนไม่มากนัก และจะเพิ่มขึ้นในปี ที่ 2 เป็ นต้นไป โดยการเติบโตของกลุ่มธุ รกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ใช่เป็ นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้อตั รากาไรขั้นต้นของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉลี่ยอยูร่ ะหว่างร้อยละ
10 ถึงร้อยละ 20 แล้วแต่ประเภทชิ้นงาน
นายอนุ ว่ องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ธุ รกิจใหม่ที่มีรายได้ในปี 2559 นั้น บริ ษทั มองเห็นโอกาสทางธุ รกิจอย่างไร
และจะมีทิศทางเป็ นอย่างไรในปี 2560
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นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า
1. กลุ่มธุ รกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง ดาเนินการโดยเอทู เนื่องจากปั จจุบนั ในประเทศรัฐบาลให้การสนับสนุนให้มี
การลงทุนในธุ รกิจพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ ในรู ปแบบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
พลังงานลม เป็ นต้น ซึ่ งมีความต้องการผูเ้ ชี่ ยวชาญในการก่อสร้ างเฉพาะด้าน ซึ่ งเอทู มีบุคคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน มี
ประสบการณ์ยาวนานในกลุ่มธุรกิจนี้ และมีทีมงานที่มีศกั ยภาพ
2. กลุ่มธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายน้ าดิ บ ตามที่ เอทู ได้ลงทุ นในชลกิ จในช่ วงเดื อนมกราคม 2559 นั้น บริ ษทั เห็ น
โอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากทรัพยากรน้ าเป็ นที่ตอ้ งการของทั้งภาคอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มที่จะเป็ นที่ตอ้ งการเพิ่มขึ้นในอนาคต
ประกอบกับทาเลที่ต้ งั บ่อเก็บน้ าของชลกิจ อยูใ่ นจังหวัดชลบุรี อยูใ่ นภาคตะวันออกซึ่ งเป็ นเขตอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ
และปั จจุบนั รัฐบาลให้การสนับสนุ นจัดให้มีการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) ในอนาคต จึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจที่ดี ที่ได้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ
นายนฤศันส์ ขาวิวรรธน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม รายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดการขายน้ าของชลกิจ ที่มีต่อคู่สัญญา
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการตรวจสอบ) ได้ช้ ี แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขนาดของบ่อเก็บน้ าดิบของ ชลกิจ มี
จานวน 5 บ่อ สามารถกักเก็บน้ าดิบได้ปริ มาณ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร และชลกิจได้ทาสัญญาซื้ อขายน้ าให้กบั ลูกค้า ในปริ มาณ 15 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อรอบสัญญา ซึ่ งในปลายปี 2558 ลูกค้าได้เริ่ มสู บน้ า ซึ่ งเป็ นจังหวะที่สภาพอากาศฝนไม่ตกต้องตามฤดู ซึ่ งบ่อเก็บน้ าใน
บริ เวณใกล้เคียงกันก็ประสบภาวะเช่นเดียวกัน แต่น้ าในบ่อเก็บชลกิจยังสามารถส่ งให้กบั ลูกค้าได้ อย่างไรก็ดีสาหรับสัญญาซื้ อขายน้ า
ดิบของชลกิจ ที่เป็ นที่มาของหน้ารายงานผูส้ อบบัญชี ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการเจรจาร่ วมกันเพื่อจัดทาสัญญาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
และเหมาะสม
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีอตั รากาไรขั้นต้นสู ง บริ ษทั มีแผนการขยายบ่อ
เก็บน้ าไปยังพื้นที่อื่นอีกหรื อไม่
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในระยะเวลาอันใกล้บริ ษทั ยังไม่มีแผนขยาย
การลงทุน
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หากชลกิจไม่สามารถจัดส่ งน้ าได้ตามระยะเวลา ทางคู่สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หรื อไม่
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุ มว่า โดยปกติ ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายน้ าดิ บ
ปริ มาณน้ า ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศ เป็ นปั จจัยหลัก ดังนั้นหลักเกณฑ์สัญญาโดยทัว่ ไป ในรอบสัญญาแต่ละปี จะกาหนดปริ มาณน้ าขั้น
ต่าที่ตอ้ งส่ งตามสัญญา และหากไม่สามารถส่ งน้ าได้ตามปริ มาณที่กาหนด สามารถปรับปริ มาณน้ าทบไปในรอบสัญญาถัดไปได้ ซึ่ ง
ในทางปฏิบตั ิจะมีการทบทวนแผนและเจรจาร่ วมกัน เพื่อให้การทางานเกิดความยืดหยุน่
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ (เป็ นวาระแจ้ง
เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั แิ ละรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ และรับรองงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏ
รายละเอียดในรายงานประจาปี ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปงบการเงินในปี ที่ผา่ นมา
ของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2559 ซึ่ งแสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าแล้ว
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ซึ่ งงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เอเอ็นเอส
ออดิท จากัด (“ผูส้ อบบัญชี”) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และเฉพาะบริ ษทั จึง
ขอเรี ยนเชิญคุณชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการผูจ้ ดั การ) กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ
คุณชัยโรจน์ เวทย์ นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องมาจากคู่สัญญาสู บน้ าไม่ถึง
ตามเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนดตามแผนการรับน้ ารายเดือน รวมถึงสัญญาไม่ช้ ีชดั จึงเป็ นประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างกันทั้งสองฝ่ าย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 คู่สัญญาได้ส่งหนังสื อและถือเอาหนังสื อดังกล่าวแทนการบอกเลิกสัญญา
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ชลกิจได้ส่งหนังสื อไปยังคู่สัญญาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดาเนิ นการตามสัญญา
ของชลกิจ รวมถึงการที่คู่สัญญา ก็ยงั ไม่ได้ปฎิบตั ิตามสัญญาเช่นกัน
ซึ่ งประเด็นปั ญหาดังกล่าวฝ่ ายบริ หารของ ชลกิจและคู่สัญญา ได้มีการหารื อเพื่อจะดาเนินธุรกิจต่อไปมาโดยตลอด
เมื่ อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คู่สัญญาได้ส่งหนังสื อมายัง ชลกิ จ มี ความเห็ นสอดคล้องกับชลกิ จในเรื่ องความไม่
ชัดเจนในทางปฏิบตั ิของสัญญาเดิม ซึ่ งทาให้การบริ หารสัญญาที่ผา่ นมาเกิดข้อโต้แย้งขึ้นหลายประการ และจะส่ งผลประทบต่อการ
จัดการน้ าดิบบริ ษทั ในอนาคต ดังนั้นจึ งให้ท้ งั สองฝ่ ายเจรจาร่ วมกันเพื่อจัดทาสัญญาใหม่ พร้อมกาหนดวิธีปฏิบตั ิใหม่ให้มีความ
เหมาะสม ลดความไม่ชดั เจนต่างๆ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คู่สัญญาได้ส่งหนังสื อมายัง ชลกิจ เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาที่เคยมีในสัญญาเดิมของทั้ง
สองฝ่ ายให้ยุติไป เพื่อให้ท้ งั สองฝ่ ายสามารถร่ วมกันกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ ให้มีความเหมาะสมอันเป็ นการสนับสนุ นธุ รกิ จให้
สอดคล้องกัน เพื่อจัดทาสัญญาใหม่
จากที่กล่าวข้างต้น จึงทาให้ผูส้ อบบัญชี มีความจาเป็ นต้องออกรายงานการสอบบัญชี แบบ ไม่แสดงความเห็น อัน
เนื่ องมาจากสัญญาซื้ อขายน้ าดิ บยังอยู่ระหว่างการเจรจาร่ วมกันเพื่อจัดทาสัญญาใหม่ พร้อมกาหนดวิธีปฏิบตั ิใหม่เพื่อแก้ประเด็น
ปัญหาที่เคยมีในสัญญา ให้มีความเหมาะสม ลดความไม่ชดั เจนต่างๆ
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ขอ้ คิดเห็นต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ควรจัดพิมพ์รายงานประจาปี ที่แสดงงบการเงิน
ฉบับเป็ นรู ปเล่ม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ศึกษาและพิจารณาก่อนเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี ที่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับงบ
การเงิน ในรู ปแบบ CD-ROM และได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมเป็ นการล่วงหน้าแล้ว และหากผูถ้ ือหุ ้นท่านใด
ต้องการรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่ม ทางบริ ษทั ได้จดั ทาแบบฟอร์ ม ขอรับรายงานประจาปี ฉบับรู ปเล่ม ซึ่ งเป็ นเอกสารแนบท้ายหนังสื อ
เชิญประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ กรอกข้อมูล และส่ งคืนมายังบริ ษทั และบริ ษทั จะจัดส่ งรายงานประจาปี ฉบับรู ปเล่มให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ต่อไป
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่
ผ่านการตรวจสอบรั บรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
418,517,864 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
2 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั งิ ดจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
และสรุ ปผลการดาเนินงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
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นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่
ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจ
กาหนดให้มีการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่ กาหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความ
จ าเป็ นในการใช้เงิ นทุ นหมุ นเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิ จ และปั จจัยอื่ นที่ เกี่ ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษ ัท ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
จากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จานวน
43.13 ล้านบาท เนื่ องจากในปี 2560 บริ ษทั ยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2559
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน
418,517,966 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และได้
มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ ผูก้ ล่าวสรุ ปให้ที่ประชุมได้ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนด
ว่าในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุ กครั้ ง กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่ งในสาม หรื อจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม
จะต้องออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจบั สลาก ส่ วนปี
หลังๆ ต่ อ ไปให้ก รรมการคนที่ อ ยู่ใ นต าแหน่ งนานที่ สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากต าแหน่ ง ซึ่ งการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2560
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ
การุ ณกรสกุล
กรรมการ
3. นายรัชเดช
วจีสุธรรม
กรรมการ
ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา ซึ่ งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้องได้กาหนด
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอรายชื่อบุคคล 3 ท่านซึ่ งเป็ นกรรมการที่ออกตาม
วาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง พร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3
ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้วก่อนการประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) ได้แก่
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ
การุ ณกรสกุล
กรรมการ
3. นายรัชเดช
วจีสุธรรม
กรรมการ
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ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จะออกจากที่
ประชุมสักครู่ จนกว่าผูถ้ ือหุ น้ จะได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็ จสิ้ น
มติ ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ การแต่งตั้งกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
ชื่ อกรรมการทีเ่ สนอให้ แต่ งตั้ง
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
2. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
3. นายรัชเดช วจีสุธรรม

ประเภทกรรมการ

จานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน (เสี ยง)

เห็นด้ วย
(%) ไม่ เห็นด้ วย (%) งดออกเสี ยง (%)
รองประธานกรรมการ/ 418,517,856 100.0000 110
กรรมการอิสระ
กรรมการ
418,517,966 100.0000
กรรมการ
418,517,966 100.0000
-

เมื่อที่ประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับ
เข้าห้องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สาหรับปี 2560 รวม
ทั้งสิ้ นเป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่ขอรั บค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ป
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ทุกปี โดยในปี 2560 ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการจานวนเงิ นไม่ เกิ น 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดโดยที่ ประชุ ม
คณะกรรมการค่าตอบแทนของบริ ษทั ซึ่ งได้ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทนโดยคานึ งถึงผลประกอบการของบริ ษทั ความเหมาะสม
และเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั หรื อใกล้เคียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการบริษทั
กรรมการ

กรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง

กรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

ค่ าเบี้ย
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ ประชุ ม
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
แทน ครั้ง ครั้งละ
แทน ครั้ง ครั้งละ
แทน ครั้ง ครั้งละ
แทน
ครั้ง ครั้งละ
รวม
รวม
รวม
รวม
ค่ าเบี้ยประชุ ม

ค่ าเบี้ยประชุ ม

ประธาน

6 20,000 120,000 120,000 4 10,000

รองประธาน

6 10,000

กรรมการ

6 10,000 120,000 120,000 4 5,000

60,000 120,000 4

กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร) 6
- 4
รวม
300,000 360,000
ค่าบาเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)

-

ค่ าเบี้ยประชุ ม

40,000 120,000 2 10,000

ค่ าเบี้ยประชุ ม

20,000

-

2 10,000

-

-

-

2

-

-

-

40,000 120,000 2 5,000

20,000

-

2

-

-

- 180,000 240,000 420,000

- 2
80,000 240,000

40,000

-

2

-

20,000

-

-

รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ทั้งสิ้ นไม่ เกิน

2

-

-

20,000

ค่ าตอบ
รวม (ต่ อปี )
แทน

- 200,000 240,000 440,000

-

60,000 120,000 180,000
- 440,000 600,000 1,040,000
960,000
2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ ขออนุ มตั ิ มีวงเงิ นเท่ากับปี 2559 กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ จากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี (ผู้ถือหุ้ น) กล่าวชื่ นชมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ไม่ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการมา
เป็ นระยะเวลาหลายปี
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มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน
418,517,966 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2560 และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี
เพื่อความโปร่ งใส ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั จึงได้ให้สานักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่ งที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2560 มายังบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและอนุมตั ิ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้นาเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิการ
แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
และ/หรื อ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ของบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ประจาปี 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,140,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด มีบุคลากร
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริ ษทั ได้ รวมถึงค่าตอบแทนการผูส้ อบบัญชีมี
ความเหมาะสมกับขนาดธุ รกิจของบริ ษทั โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย
รายละเอียด
1. ค่ าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริ ษทั
2. ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่ งเสริ มการลงทุน ของบริ ษทั
รวม
3.ค่ าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างปฏิบตั ิงาน

2558
2559
2560 (ปี ทีเ่ สนอ)
802,000.1,010,000.1,080,000.60,000.80,000.60,000.862,000.1,090,000.1,140,000.เรี ยกเก็บตามจริ ง เรี ยกเก็บตามจริ ง เรี ยกเก็บตามจริ ง

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
มติ
ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ตามรายชื่ อที่ เสนอ และกาหนด
ค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,140,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน
418,517,966 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ภายหลังจากประธานที่ประชุมฯ ได้ดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนด และชี้แจง ตลอดจนตอบข้อ
ตอบข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจนเสร็ จสิ้ นตามวาระแล้ว
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า
วาระที่ 8.1 วาระเรื่ องอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้นาเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ เรื่ องการโอนสิ ทธิ บตั รส่ งเสริ มการลงทุน เลขที่
1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่ วนโลหะ ของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์และดาเนิ นการตามบัตร
ส่ งเสริ มการลงทุนดังกล่าว ให้กบั บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เพื่อเป็ นการรองรับการขยายธุ รกิจ (การขออนุมตั ิน้ ี เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) เกี่ยวกับเรื่ องการขอโอนกิจการและขอรับโอนกิจการจากผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม)
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติมาตรา 105 วรรคสองแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จึ งขอให้ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่ กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มอีกก็ได้”จึ งขอให้ที่ประชุ ม
พิจารณารับรอง วาระที่ 8.1 วาระเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องการโอนสิ ทธิ บตั รส่ งเสริ มการลงทุนตามรายละเอียดที่ได้กล่าวให้
ที่ประชุมได้ทราบแล้ว
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมติออกเสี ยงรับรอง วาระที่ 8.1 วาระเรื่ องอื่นๆ เกินกว่า 1 ใน 3 (จานวน 415,785,585 หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 62.9978) ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ประธานฯ เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติรับรอง วาระที่ 8.1 วาระเรื่ องอื่นๆ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
วาระที่ 8.1 วาระเรื่ องอื่นๆ
พิจารณาและอนุมตั ิ เรื่ องการโอนสิ ทธิ บตั รส่ งเสริ มการลงทุน เลขที่ 1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั้งชิ้นส่ วนโลหะ ของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์และดาเนิ นการตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนดังกล่าว ให้กบั บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่
จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เพื่อเป็ นการรองรับการขยายธุรกิจ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการโอนสิ ทธิ บตั รส่ งเสริ มการลงทุน เลขที่ 1652(2)/2558 ของบริ ษทั ให้กบั
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน
418,518,076 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
110 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่น ๆ เพิม่ เติม
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.03 น.
ลงชื่อ_______________________________________ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ลงชื่อ_______________________________________เลขานุการบริ ษทั
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี )
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