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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 10.10 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. 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
กรรมการ/ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี

เลขานุการบริ ษทั

ผู้เข้ าร่ วมประชุ มอื่นๆ
1. นายเกรี ยงศักดิ์ พุกภู่

ที่ปรึ กษากฎหมาย จาก บริ ษทั กฎหมาย ศลย์ ไชยสุ ต จํากัด

เริ่มการประชุม
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริ ษทั ) แถลงว่า มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 41 ราย นับจํานวนหุน้ ได้
204,502,692 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน จํานวน 7 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 12,510 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้
ทั้งหมดเป็ น จํานวน 48 ราย รวมจํานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 204,515,202 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.9743 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ น้
ที่ออกและเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั จํานวนทั้งสิ้ น 329,999,981 หุน้ ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
และกล่าวแนะนํากรรมการทุกท่านของบริ ษทั และเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิ บตั ิที่ดีในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ได้เรี ยนเชิญนายเกรี ยงศักดิ์ พุกภู่ ที่ปรึ กษากฏหมาย จากบริ ษทั กฎหมาย ศลย์ ไชยสุ ต จํากัด เพื่อทําหน้าที่
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั
ก่ อนเริ่ มพิจ ารณาวาระการประชุ ม ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบเพิ่มเติ มว่า ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึ งวันที่
31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
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จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ 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 น้ ซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสาํ หรับวาระนั้นๆ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรื อแสดง
ความเห็น กรุ ณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณี ที่ท่านเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะกรุ ณาแจ้งชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่ท่านรับ
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 ือหุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม โดยบริ ษทั จะนํา
คะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงมาหักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่า
ที่ประชุ มเห็ นชอบ หรื ออนุ มตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิ ให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างที่ รอการนับคะแนนเสี ยงจะให้พิจารณาวาระ
ถัดไป
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 ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสี ยง
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2557 ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
วาระที่ 1

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

211,924,243 เสี ยง
- เสี ยง
- เสี ยง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ประจําปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 ปรากฏรายละเอียดตาม
รายงานประจําปี 2557 ของบริ ษทั ซึ่ งได้จัดส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นทุ กคนพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม (สิ่ งที่ ส่งมาด้วยลําดับ 2) และได้
มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 ให้ที่
ประชุมทราบ
นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อาํ นวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในรอบปี 2557 ดังนี้
สรุปผลการดําเนินงานรวม
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้
796.71
ต้นทุนขาย
(766.66)
กําไรขั้นต้น
30.05
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.50
รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ
5.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
(91.32)
ต้นทุนทางการเงิน
(16.72)
ภาษีเงินได้
(0.41)
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี
(70.90)
การแบ่งผลขาดทุนสุ ทธิ
- ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
(0.20)
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
(70.70)
สรุ ปภาพรวมผลการดําเนิ นงานลดลง โดยรายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง เป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัวลง กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอลลดลง เนื่องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่หนั ไปนิ ยมสมาร์ ท
โฟนแทนกล้องถ่ายรู ปดิจิตอลมากขึ้น ทําให้ยอดขายของอุตสาหกรรมนี้ลดลงเป็ นอย่างมาก
สําหรับในด้านต้นทุนการผลิต บริ ษทั มีการใช้กาํ ลังการผลิตในอัตราที่ต่าํ กว่าปกติ ทําให้ตน้ ทุนการผลิตคงที่มีอตั ราสู ง
(ส่ วนใหญ่เป็ น ค่าเสื่ อมราคา) ดังนั้นเมื่ อยอดรายได้จากการขายลดลง จึ งส่ งผลให้ผลการดําเนิ นการลดลง แต่อย่างไรก็ตามใน
ภาพรวม บริ ษทั ได้พยายามควบคุมต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารได้ดี
สําหรับในปี 2558 บริ ษทั คาดว่ายอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากยอดแผน
การผลิตของลูกค้าที่เป็ นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อส่ งออก และในกลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ ที่ได้รับยอดคําสั่งซื้ อจากลูกค้าราย
ใหญ่เพิ่มขึ้น ซึ่ งหากยอดคําสั่งซื้ อเพิ่มขึ้น มีผลทําให้บริ ษทั มียอดการผลิตเพิ่มขึ้นและใช้กาํ ลังการผลิตได้สูงขึ้น โดยบริ ษทั คาดว่าผล
ขาดทุนจากการดําเนินงานมีแนวโน้มลดลง
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริ ษทั คาดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใด ในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มการ
เติบโตที่ดีข้ ึน
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อาํ นวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรายได้หลักของบริ ษทั อยูใ่ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ จึงมุ่งเน้นการผลิตไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นหลัก ซึ่ งปกติลกั ษณะชิ้นงานที่บริ ษทั ผลิตใน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ คือ ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่ องยนต์ ชิ้นส่ วนระบบแอร์ รถยนต์
และชิ้ นส่ วนระบบขับเคลื่อนรถยนต์ ซึ่ งในปี 2558 คําสั่งซื้ อที่ ได้รับจากลูกค้า เป็ นประเภทลูกค้าที่ เน้นการผลิตเพื่อส่ งออก ซึ่ ง
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ที่มีแนวโน้มการเติบโตเน้นการผลิตเพื่อส่ งออกมากขึ้น โดย
จะเห็นได้จากสัดส่ วนปริ มาณการผลิตรถยนต์เพื่อส่ งออกมีปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริ ษทั จึงคาดว่าสําหรับกลุ่มอุตสาหรรมยานยนต์
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น่ า จะมี ย อดขายที่ ดี ข้ ึ น นอกจากนี้ สํา หรั บ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอื่ น ที่ บ ริ ษ ัท คาดว่า จะมี ก ารเติ บ โตที่ ดี ข้ ึ น คื อ กลุ่ม อุ ต สาหกรรม
คอมเพรสเซอร์ ที่ บริ ษทั ได้รับยอดคําสั่งงานรุ่ นใหม่จากลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ งมี ฐานการผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และ
ปั จจุบนั กําลังทยอยผลิตตามยอดคําสัง่ ซื้ อจากลูกค้า โดยจะเห็นยอดรายได้ที่เพิม่ ขึ้นชัดเจนในไตรมาส 3 ของปี 2558 เป็ นต้นไป
นาย ไพโรจน์ หุตนิ ันท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ปี 2557 บริ ษทั ใช้อตั รากําลังการผลิตทั้งสิ้ นคิดเป็ นร้อยละเท่าใด และ
ในปี 2558 บริ ษทั คาดว่าจะใช้อตั รากําลังการผลิตอยูท่ ี่เท่าใด
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อาํ นวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับปี 2557 บริ ษทั ใช้อตั รากําลังการผลิต
ประมาณร้อยละ 53 และในปี 2558 คาดว่าบริ ษทั จะใช้อตั รากําลังการผลิต ประมาณร้อยละ 60-65 (โดยจากข้อมูลในอดีตช่วงที่มีการ
ผลิตเต็มที่ บริ ษทั ใช้อตั รากําลังการผลิต ประมาณร้อยละ 85) ทั้งนี้ ในช่วงปี 2556 – 2557 อัตรากําลังการผลิตที่ลดลง เกิดจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมกล้องดิจิตอล ซึ่ งบริ ษทั ได้พยายามนําเครื่ องจักรของกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอล มาปรับใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มรายได้หลักและบริ ษทั มี ความเชี่ ยวชาญในการผลิต เพื่อทดแทนยอดการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมกล้อง
ดิจิตอลที่ลดลงไปตามสภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
นางสุ ภาพร ภคสิ ริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้แสดง
ความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แบบมีเงื่อนไข เกี่ยวกับบัญชีกาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จํานวน
2.50 ล้านบาท จึงต้องการทราบเหตุผลที่ผสู ้ อบบัญชีแสดงความเห็นดังกล่าว
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนใน PT API
Precision ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในประเทศอินโดนีเซี ย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ทําให้บริ ษทั หมดอํานาจควบคุมบริ ษทั ย่อยในการ
จัดทํางบการเงินของบริ ษทั ย่อย เพื่อนํามารวมในงบการเงินรวม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงได้จดั ทํางบการเงินสําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยการประมาณการตัวเลขอีกสามเดือนเพิ่มเติมจากงบการเงิน สําหรับงวด
สามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านการสอบทานแล้ว โดยงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยที่ จดั ทําขึ้นดังกล่าว ยังไม่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และงบการเงินรวมสําหรับปี 2557 ที่จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของ
บริ ษทั ย่อย สําหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2557 นั้น ได้แสดงกําไรจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย เป็ น
จํานวน 2.50 ล้านบาท
ตามความจําเป็ นข้างต้น ทําให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั จึงไม่สามารถตรวจสอบบัญชี กาํ ไรจากการจําหน่าย
เงินลงทุนในบริ 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 ี แจงต่อที่ ประชุ มว่า ลดลงเนื่ องจากการคิ ดค่าเสื่ อมราคา
ประจําปี ประมาณ 142.88 ล้านบาท และลดลงเนื่ องจากบริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประเทศอินโดนีเซี ย (หลังรายการขาย
เงินลงทุน บริ ษทั จึงไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว มารวมในงบการเงินรวมของบริ ษทั เนื่องจากสิ้ นสุ ดอํานาจควบคุม)
นางสุ ภาพร ภคสิ ริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอความร่ วมมือให้บริ ษทั เข้าร่ วมโครงการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งในระยะแรกบริ ษทั ต้องเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และองค์กรอื่นอีก 7 องค์
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ยึดหลักธรรมภิบาล
เป็ นหลักในการบริ หารธุรกิจ ในเรื่ องการทุจริ ต หรื อคอร์รัปชัน่ เป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ให้ความสําคัญ ซึ่ งในปี 2556 คณะกรรมการบริ ษทั
ได้มี นโยบายเกี่ ยวกับการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น และในอนาคตบริ ษ ทั ยินดี ที่ จะเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ ที่ จะต่อ ต้านการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 ตามที่เสนอ (เป็ นวาระแจ้ง
เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั แิ ละรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ 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 ปรากฏ
รายละเอียดในรายงานประจําปี ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปงบการเงินในปี ที่ผา่ นมา
ของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม พรบ. บริ ษทั มหาชน
ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2557 ซึ่ งแสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่
ผ่านการตรวจสอบรั บรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จํานวน
212,194,244 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั ิงดจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงาน ปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2557 ซึ่ งบริ ษทั มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกําหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาํ หนดข้างต้น โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงาน
ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงาน การขยายธุ รกิจ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
บริ หารงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
แต่เนื่ องจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ ผ่านมา บริ ษทั มี ผลการ
ดําเนิ นงานขาดทุน จํานวน 85.58 ล้านบาท ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริ ษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
212,194,244 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และได้
มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ป
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อํานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กําหนด
ว่าในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้ ง กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่ งในสาม หรื อจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม
จะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจบั สลาก ส่ วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ซึ่ งการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ในครั้งนี้
เป็ นการประชุมปี ที่สี่ของบริ ษทั ภายหลังที่บริ ษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
4. นายราจีฟ วิจายัน
ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา ซึ่ งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนด และ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอรายชื่อบุคคล 4 ท่านซึ่ งเป็ นกรรมการที่
ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของ
บุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับ
ที่ 4) ได้แก่
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
4. นายราจีฟ วิจายัน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการประชุมครั้งนี้ จึงขอเชิญกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็ จสิ้ น
มติ ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตําแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
ชื่ อกรรมการทีเ่ สนอให้ แต่ งตั้ง
1.
2.
3.
4.

ประเภทกรรมการ

จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน (เสี ยง)

เห็นด้ วย
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมการ / กรรมการอิสระ 212,204,354
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการ
212,204,354
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
กรรมการ
212,204,354
นายราจีฟ วิจายัน
กรรมการ
212,204,354

(%) ไม่ เห็นด้ วย (%) งดออกเสี ยง (%)
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
-

เมื่อที่ประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับ
เข้าห้องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สําหรับปี 2558 รวม
ทั้งสิ้ นเป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิ น 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่ขอรั บค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ป
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อาํ นวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ทุกปี โดยในปี 2558 ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการจํานวนเงิ นไม่เกิ น 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดโดยที่ ประชุ ม
คณะกรรมการค่าตอบแทนของบริ ษทั ซึ่ งได้ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทนโดยคํานึ งถึงผลประกอบการของบริ ษทั ความเหมาะสม
และเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั หรื อใกล้เคียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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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 ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุ มตั ิ มีวงเงิ นเท่ากับปี 2557 กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ จากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
212,204,354 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประจําปี 2558 และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อาํ นวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี
เพื่อความโปร่ งใส ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั จึงได้ให้สาํ นักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่ งที่
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2558 มายังบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและอนุมตั ิ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิการ
แต่งตั้งนายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ของบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจําปี 2558 และกําหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิ น 1,160,000 บาทต่อปี เนื่ องจากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ได้
ตรวจสอบบัญ ชี ม าเป็ นระยะเวลา 20 ปี มี จ าํ นวนผูส้ อบบัญ ชี ที่ ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสํา นัก งาน กลต. ทั้ง หมด 3 คน ซึ่ งมี
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั และราคาค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุ รกิจของบริ ษทั
โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย
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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

ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
รายละเอียด
1. ค่ าสอบบัญชี (Audit Fee) (กลุ่มบริ ษทั )
2. ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
(กลุ่มบริ ษทั )
รวม
3.ค่ าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างปฏิบัตงิ าน

2556
1,030,000.-

2557
1,200,000.-

2558 (ปี ทีเ่ สนอ)
1,070,000.-

100,000.90,000.90,000.1,130,000.1,290,000.1,160,000.เรี ยกเก็บตามจริ ง เรี ยกเก็บตามจริ ง เรี ยกเก็บตามจริ ง

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 มี
หลักการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของบริ ษทั โดยต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดของธุ รกิจ นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้คาํ นึ งถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่ องความโปร่ งใส จึงได้ให้ผสู ้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี เข้ามายังบริ ษทั ทุกปี
และเน้นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีเพื่อความเป็ นอิสระ
มติ
ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ทั ตามรายชื่ อ ที่ เสนอ และกําหนด
ค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 1,160,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
212,204,874 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่น ๆ

นางสุ ภาพร ภคสิ ริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย) กล่าวชื่นชมคณะกรรมการของบริ ษทั ที่เข้า
ร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ครบทุกท่าน ซึ่ งเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.35 น.
- มนู เลียวไพโรจน์ ลงชื่อ_______________________________________ประธานที
่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
- อนุโรจน์ นิธิพรศรี ลงชื่อ_______________________________________เลขานุ
การบริ ษทั
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี )
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