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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ของ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4
เขตคลองเตย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ 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. นายภัทร์ การุ ณกรสกุล
8. นายสุ ริยล อุดชาชน
9. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ/ กรรมการผูม้ ีอานาจ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการบริ หาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการผูม้ ีอานาจ/ กรรมการบริ หาร /
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริ ษทั

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึ กษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด
1. นางสาวมนัญญา ฐิตินนั ทวรรณ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
1. นายมงคล เหล่าวรพงศ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์ รักความชอบ
เริ่มการประชุ ม
นายศักดา จันทมาตร ผูด้ าเนินรายการ ได้แถลงว่า มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 29 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 127,782,867 หุน้ และ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน จานวน 40 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 248,329,388 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดเป็ น จานวน 69 ราย รวม
จานวนหุน้ ทั้งสิ้ น 376,112,255 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 56.9867 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั จานวนทั้งสิ้ น
659,999,862 หุน้ ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
จากนั้นได้กล่าวแนะนากรรมการทุกท่านของบริ ษทั และเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั ได้เรี ยนเชิญนางสาวมนัญญา ฐิตินนั ทวรรณ ที่ปรึ กษากฎหมายเพื่อทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั พร้อมทั้งได้เรี ยนเชิญนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ตัว แทนผู ้ส อบบัญ ชี เข้า ร่ วมตอบข้อ ซั ก ถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
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ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุ ม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561บริ ษทั ได้ให้
สิ ทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุ ณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแจกให้กบั ท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น
ซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้นๆ กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุ ณายกมือขึ้นและขอให้
ท่านแจ้งชื่อนามสกุล และในกรณี ที่ท่านเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะกรุ ณาแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. หลักเกณฑ์การลงคะแนน
3.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน มีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยง ต่อหนึ่ งหุ ้นซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ งคือ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่ วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงของ Custodian)
ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ านใดที่ มีส่ วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิ ท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
3.2 กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับ
มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ รวมถึ งกรณี ที่มี
การเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร
4. การลงคะแนนเสี ยง ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
ซึ่งไม่ตอ้ งลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด กรุ ณายกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่จดั เก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของท่าน
5. ในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6
ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8, 9, 10 ต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม โดยบริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง รวมทั้ง
คะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) มาหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยใน
วาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุ มตั ิเป็ นเอกฉันท์
ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสี ยงจะให้พิจารณาวาระถัดไป
ทั้งนี้กรณี ที่จะถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนน
เสี ยงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อกรณี ที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับเป็ นต้น
6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนนเป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้น
ที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณี ผถู ้ ือหุ ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ และหลัง
เลิกประชุมฯแล้วขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านส่ งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสี ยง
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จากนั้น นายศักดา จันทมาตร (ผูด้ าเนิ นรายการ) ได้กล่ าวรายงานเกี่ ยวกับ เรื่ อ งการต่ อต้านการทุ จริ ตคอรั ปชั่น ตามที่ บริ ษทั ได้เข้าร่ วม
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC (Collective Action Coalition against corruption) ว่าปั จจุบนั บริ ษทั
ได้รับการรับรอง ฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยในปี 2561 บริ ษทั
ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาผิดในด้านทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
นอกจากนั้นในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นวันนี้ บริ ษทั ได้มีบริ การนวดแผนไทยให้กบั ท่านผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ได้เชิ ญคนพิการทางสายตาที่มี
ความชานาญด้านการนวดแผนไทย มาให้บริ การนวดคอ บ่า ไหล่ กับผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถรับบริ การได้ที่ดา้ นหลังห้องประชุม
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561
ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
มติ
ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์รับ รองรายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ือ หุ ้นประจาปี 2561 ตามที่ เสนอด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
378,316,857 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ป ระชุ มพิจารณารั บทราบผลการดาเนิ น งานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ปรากฏรายละเอียดตามรายงาน
ประจาปี 2561ของบริ ษทั ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม (สิ่ งที่ส่ งมาด้วยลาดับ 3) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ
การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561ให้ที่ประชุมทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ)ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี
2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รำยกำร
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิสาหรับปี
กำไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

งบกำรเงินรวม งบเฉพำะบริ ษัท
2,886.73
1,185.33
1,701.40
2,480.49
224.57

1,630.85
215.13
1,415.72
993.42
136.77

221.46
0.34

136.77
0.21

เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้เข้าใจภาพรวมธุรกิจของบริ ษทั จึงขออธิบายการดาเนินงานของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
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สรุ ปภำพรวมกลุ่มบริษัท

สาหรับปี 2561 ภาพรวมผลการดาเนินงานเป็ นดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนโลหะ (AUTO) มีรำยได้ 991 ล้ ำนบำท ภายใต้การดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยในกลุ่มธุ รกิจนี้ มีบริ ษทั
ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 คือ
- บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด (“APAT”) เดิมชื่อ บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด โดยบริ ษทั ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ชื่อในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะได้กล่าวในวาระที่ 8 ต่อไป
- บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เทค จากัด (“AST”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในปี 2561 เพื่อรองรับการขยายธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
ในอนาคต โดยในปี 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งนี้ยงั ไม่มีรายได้จากการดาเนินงาน
2. กลุ่มธุ รกิจวิศวกรรมและก่ อสร้ ำง (Engineering Procurement and Construction หรื อ EPC) มีรำยได้ 1,450 ล้ำนบำท
ภายใต้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง คือ
- บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด (“A2”) บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ดาเนินงานเกี่ยวกับทางด้านงานก่อสร้าง EPC
- บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด (“APT”) ซึ่ งเอทูถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 100 ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการจาหน่ ายวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงการในระบบสาธารณูปโภค
- บริ ษทั กิ จ การร่ ว มค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด (“A2T”) ซึ่ งเอทูถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 100 ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับงานก่ อสร้ าง
โครงการ
3. กลุ่มธุรกิจทรัพยำกรน้ำ (WATER) มีรำยได้ 36 ล้ำนบำท ภายใต้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย 1 แห่ ง คือ
- บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด (“CK”) ซึ่งเอทูถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 53.33 ดาเนินธุรกิจจาหน่ายน้ าให้กบั ลูกค้าเอกชนทัว่ ไป โดย
ชลกิจมีบ่อเก็บน้ าตั้งอยูใ่ นจังหวัดชลบุรี
โดยภาพรวมผลการดาเนินงานในปี 2561 หากเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานย้อนหลังในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั มีแนวโน้มผล
การดาเนิ น งานที่ดีข้ ึ นตามล าดับ แสดงให้เห็น ว่าบริ ษทั มีพฒ
ั นาการที่ ดี และมีการปรั บตัวให้ส อดรั บกับ สภาวะเศรษฐกิ จเป็ นอย่างดี และหาก
เปรี ยบเทียบในภาพของรายได้รวมของกลุ่มธุรกิจ มีองค์ประกอบของรายได้ส่วนใหญ่ คือ
- กลุ่มธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วนโลหะ (AUTO) โดยกลุ่มธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วนโลหะซึ่ งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องแบบมัน่ คง โดยบริ ษทั
ได้ป รั บ เปลี่ยนแผนการดาเนิ น ธุ รกิ จให้สอดรั บกับสภาพเศรษฐกิ จ บริ หารจัดการควบคุ มต้นทุ นการผลิ ต จึงทาให้ผลการ
ดาเนินงานในส่ วนนี้เพิ่มขึ้นปรับมาสู่ สภาวะปกติของอุตสาหกรรม
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กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ที่บริ ษทั ได้เริ่ มขยายไปยังธุ รกิจนี้ มากกว่า 3 ปี แล้ว มีการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น
แบบก้าวกระโดดต่อเนื่ องกันทุกปี และในปี 2561 มีรายได้สูงกว่ากลุ่มธุ รกิ จอื่นของกลุ่มบริ ษทั และมีแนวโน้มที่จะเติบโต
อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ตามที่กล่าวข้างต้นเป็ นภาพรวมสรุ ปผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบข้อมูลสรุ ปตัวเลขทางด้านการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั จึงขอเรี ยนเชิญนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กล่าวสรุ ปภาพรวม
นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมกำร/ ผู้บริ หำรสู งสุ ดทำงด้ ำนบัญชี และกำรเงิน) ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุ มทราบ ข้อมูลสรุ ปตัวเลขทาง
การเงินของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ข้ อมูลสรุ ปตัวเลขทำงกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกำรเงินรวม
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ธุ รกิจวิศวกรรมและ ธุรกิจทรั พยำกรน้ำ
(CONSO)
(AUTO)
ก่ อสร้ ำง (EPC)
(WATER)
กาไรขั้นต้น
430
242
165
23
กาไรสาหรับปี
222
140
78
11
-

(หน่วย : ล้านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ข้ อมูลสรุ ปตัวเลขทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ธุ รกิจวิศวกรรมและ
(CONSO)
(AUTO)
ก่ อสร้ ำง (EPC)
2,887
1,656
1,486
1,185
211
863
1,701
1,445
623

ธุรกิจทรั พยำกรน้ำ
(WATER)
360
180
180

เนื่องจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) มีรายได้ที่เติบโตสู งอย่างมีนัยสาคัญ จึงได้ขอเรี ยนเชิญนายสุ ริยล อุดชาชน
ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ได้กล่าวสรุ ปภาพรวมการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจนี้
นายสุ ริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู )ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การดาเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจวิศวกรรมและ
ก่อสร้ าง (EPC) ในรอบปี 2561 เป็ นสายงานทางด้านวิศวกรรมรั บเหมาก่ อสร้ าง โดยแบ่งการให้บริ การงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ออกเป็ น 4
ประเภท คือ
1. Engineering Procurement and Construction (“EPC”) หรื อ Turnkey Project ซึ่ งเป็ นการก่อสร้างทั้งระบบ ตั้งแต่ดา้ นการออกแบบ
วิศวกรรม การจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และการก่ อสร้ างโรงงาน หรื อ เน้นตลาดในด้านของกลุ่มลูกค้าพลังงานโดยเฉพาะ
พลังงานทดแทนทุกชนิด เช่น โครงการโซลาร์ โครงการไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) โครงการโรงไฟฟ้าผลิตจากเชื้อเพลิงขยะ เป็ นต้น
2. Engineering Design and Project Management Consultant (“PMC”) ซึ่ งเป็ นการให้บริ การที่ปรึ กษาบริ หารโครงการก่อสร้าง เน้น
ตลาดในด้านของกลุ่มลูกค้าพลังงาน เช่น โครงการโซลาร์ ฟาร์ ม เป็ นต้น ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้ขยายการให้บริ การไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม เป็ นต้น
3. Operation and Maintenance (“O&M”) ซึ่ งเป็ นการให้บริ การด้านงานเดินระบบจะได้รับงานเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็ จ ยกตัวอย่าง
โครงการเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอ่อนนุช ซึ่งคาดว่าบริ ษทั ย่อยจะได้เข้าไปให้บริ การด้านงานเดินระบบในปลายปี 2562
และงานเดินระบบโครงการอื่นๆ เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์ม เป็ นต้น
4. งานก่อสร้างโครงการอื่นๆ เช่น Power Distribution and Substation ซึ่งเป็ นการให้บริ การก่อสร้างโครงการสถานีไฟฟ้าย่อย โดยได้
เริ่ มให้บริ การตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2561
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ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจะสามารถรับงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ได้หลากหลายประเภทในกลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มพลังงานน้ า ตามที่ได้
กล่าวไปแล้วนั้น ในด้านของรายได้บริ ษทั ย่อยมีรายได้ในปี 2561 จานวน 1,450 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนรายได้ตาม Business Unit ต่อรายได้รวม
ของกลุ่มธุรกิจ คือ Waste to Energy คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 56.6 Power Distribution Substation คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 0.7 Solar Energy คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 32.1 Water Distribution System คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 10.6 ซึ่งคาดการณ์ในปี 2562 กลุ่มธุ รกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง จะมีรายได้
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ย่อยมีงานที่อยู่ในมือแล้ว (Back log) ประมาณ 2,841 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเป็ นงานที่เกิ ดจากโครงการที่ลงนาม
สัญญาในปี 2561 แต่ยงั ไม่ได้รับรู ้รายได้ประมาณ 1,565 ล้านบาท ส่ วนที่เหลือเป็ นงานโครงการที่ได้ลงนามในสัญญา และงานที่ได้หนังสื อตอบรับการ
จ้างงานแล้ว ทั้งนี้ สามารถแบ่ง Back log ตาม Business Unit ได้ดงั นี้ Waste to Energy จานวน 1,067 ล้านบาท Power Distribution Substation
จานวน 468 ล้านบาท Solar Energy จานวน 870 ล้านบาท Water Distribution System จานวน 436 ล้านบาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเกี่ยวกับการดาเนินงานตามที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ได้เรี ยนให้ที่ประชุมได้ทราบ
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามงบการเงินรวมหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียน
อื่นๆ รายการมูลค่าของงานที่ทาเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ (หมายเหตุ 28) จานวน 830 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ การค้าที่คา้ งจากโครงการใด และสามารถ
เรี ยกเก็บได้แล้วหรื อไม่
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า รายการมูลค่าของงานที่ทาเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ (หมายเหตุ 28) จานวน
830 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ การค้าที่เกิดจากการงานก่อสร้างของเอทู โครงการโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุ ชภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั กรุ งเทพธนาคม
จากัด ปัจจุบนั เอทูได้รับชาระแล้ว จานวนประมาณ 600 ล้านบาท
นายศั กดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้ น) สอบถามว่า ตามที่นายอนุ โรจน์ นิ ธิพรศรี ได้ช้ ีแจง ดังนั้นจะคงเหลือมูลค่าของงานที่ทาเสร็ จแล้วยัง
ไม่ได้เรี ยกเก็บ อีกประมาณ 200 ล้านบาท จะสามารถได้รับเงินเมื่อใด
นายสุ ริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั เอทูได้ทยอยตรวจรับงานและวางบิลเรี ยกเก็บแล้ว
และจะได้รับชาระในส่ วนที่เหลือตามรอบการจ่ายเงินของบริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จากัด
นายจักรริ นทร์ สราญฤทธิชัย (ผู้รับมอบฉั นทะจาก นางทวิพร เคนโยธา) กล่าวชื่ นชมว่า กลุ่มบริ ษทั วิศวกรรมและก่อสร้ าง มีการเติบโตของ
ยอดขายอย่างต่อเนื่อง ตามที่ผบู ้ ริ หารได้ช้ ีแจงข้อมูล Back log ให้ที่ประชุมทราบ จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า โดยภาพรวมแล้ว ปี 2562 บริ ษทั มีการวาง
แผนการเพิม่ งาน Backlog อย่างไร
นายสุ ริยล อุดชาชน (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2562 บริ ษทั มีความเชื่อมัน่ ว่าการที่เอทูต้ งั Business Unit จานวน 4 หน่ วยนั้น จะ
สามารถรองรับงานโครงการที่มีมูลค่าได้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่ ง Back log ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้นเป็ นเพียงมูลค่าขั้นต่าที่เอทูคาดว่าจะได้รับ
สาหรับโครงการที่มีการประมูลไปแล้วนั้นแต่ยงั ไม่ทราบผล จะยังไม่สามารถนามาเป็ น Back log ได้ ตลาดที่ทาอยู่ในประเทศ ปั จจุบนั ขึ้นอยู่กบั นโยบาย
ของภาครัฐบาลเป็ นปั จจัยสาคัญด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น โซล่าร์ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุ น และในอนาคตจะมีโครงการ Private PPA ซึ่ งจะมีกลุ่มนัก
ลงทุ นให้การสนับสนุ นในการสร้ างโซล่ าร์ ลอยน้ า โซลาร์ บนหลังคา เพื่อขายไฟฟ้ าให้กับภาคเอกชน และอนาคตภาครั ฐบาลอาจจะมีการปรั บแผน
นโยบายเกี่ยวกับการขายไฟฟ้าผ่านสายส่ งของการไฟฟ้ า ดังนั้นหากมีแผนการประกาศใช้นโยบายดังกล่าว จะทาให้กลุ่มธุ รกิจโซลาร์ เติบโต ดังนั้นถือว่า
เอทูยงั มีช่องทางสร้างรายได้ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จานวน Back log จะเพิ่มขึ้น
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ข้อมูล Back log ที่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบนี้ เป็ นข้อมูลที่
เอทูได้รับงานแน่นอน สาหรับโครงการใหม่ที่บริ ษทั ได้เข้าไปร่ วมประมูลนั้น บริ ษทั ยังไม่สามารถแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ อย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู ้
ถือหุน้ ได้ติดตามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางวิดีโองานบริ ษทั จดทะเบียนนัดพบผูล้ งทุนเพิ่มเติมได้ (Opportunity Day)
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนผลิตโลหะมีการพัฒนาการอย่างไรบ้าง
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในส่ วนของธุ รกิจชิ้นส่ วนยานยนต์ กาลังการผลิตเรายังใช้อยู่ใน
ระดับประมาณ 65-70 เปอร์ เซ็นต์ แปลว่ายังไม่มีความต้องการในการลงทุนอะไรมากเพียงแต่อาจต้องลงทุนเสริ มบ้างเท่านั้น ส่ วนการเติบโตในกลุ่ม
ยานยนต์มีการเติบโตอย่างน่าสนใจมาจากชิ้นส่ วนรถมอเตอร์ไซต์ขนาดใหญ่ทาให้มีกาไรค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับชิ้นส่ วนยานยนต์โดยทัว่ ไป และอีกหนึ่ ง
ส่ วนที่เติบโตที่สาคัญคือชิ้นส่ วนทางการแพทย์
นายนริศ เลิศอริยกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริ ษทั มีแผนการเกี่ยวกับการวางแผนเงินทุนเพื่อใช้ในการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนอย่างไร
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ประธานฯ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ ายบริ หารจัดการมีการวางแผนเงินทุนอย่างรอบคอบ จึงสามารถบริ หารเงินทุนหมุนเวียนให้สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างไม่ติดขัด
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ (เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มี
การลงมติในวาระนี้)
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิ และรับรองงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2561ซึ่งผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาปี ที่
ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปงบการเงินในปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน ซึ่ งกาหนดให้
บริ ษทั ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิงบ
การเงินประจาปี 2561 ซึ่งแสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด (“ผูส้ อบ
บัญชี”) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แบบไม่มีเงื่อนไข
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเกี่ยวกับงบการเงินบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ ในปี 2560
มีจานวน 1.3 ล้านบาท ในปี 2561 มีจานวน 3.3 ล้านบาท จานวนที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ในเรื่ อง
ของเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ลูกจ้างที่มีอายุงานเกิน 20 ปี ขึ้นไปจากเดิมลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจาก 300 วัน เป็ น 400 วัน ใช่หรื อไม่
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ในเรื่ องของเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้กับ
ลูกจ้างที่มีอายุงานเกิน 20 ปี ขึ้นไปจากเดิมลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจาก 300 วัน เป็ น 400 วัน เริ่ มใช้ในปี 2562 ดังนั้นข้อมูลตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เป็ นงบการเงิน ปี 2561 รายการผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ เป็ นการคานวณของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่คานวณตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน บังคับใช้แล้วในปี 2562 บริ ษทั จะมีผลกระทบ
จากการปรับปรุ งตัวเลขเป็ นจานวนเท่าใด
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ผลกระทบจากการปรับ จาก 300 วันเป็ น 400 วัน ซึ่ งการปรับฐาน ณ วันที่
1 มกราคม จะมีผลกระทบทันที ทั้งกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 3.2 ล้านบาท และ จะมีส่วนเพิ่มจากเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้ อีก รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั ต่อปี เพิ่มขึ้น
1 ล้านบาทโดยประมาณ
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้ น) สอบถามว่า บริ ษทั มีนโยบายที่เลิกจ้างพนักงานประจา หรื อมีนโยบายการเลิกจ้างพนักงาน หรื อ
การจ้างชัว่ คราวหรื อไม่ เพราะทราบมาว่าหลายบริ ษทั มีนโยบายที่จะจ้างชัว่ คราวมากกว่าจ้างเป็ นประจา เพราะจะช่วยให้บริ ษทั ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของผลประโยชน์พนักงาน
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้ อานวยการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษ ัทไม่มีนโยบายในการเลิ กจ้างพนักงาน หรื อจ้าง
พนักงานชัว่ คราว เพื่อลดผลกระทบจากการตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงาน อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ซึ่ งมี
ผลในปี 2562 เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารเห็นว่าพนักงานเป็ นทรั พยากรที่สาคัญ การทางานในปั จจุบนั พนักงานทุกคนมีความใส่ ใจ ทุ่มเทในการทางานกับ
บริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ก็ตอบแทนพนักงานด้วยการดูแล อย่างไรก็ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นที่แนะนาเพราะถือเป็ นกลไกที่ดีในการจัดการกาลังคน ซึ่ งทางบริ ษทั
ก็จะจัดการในเรื่ องประสิ ทธิภาพของพนักงาน เพราะบริ ษทั ก็ให้ความสาคัญในเรื่ องนี้เสมอมา
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า งบกระแสเงินสด ปี 2561 งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ส่ วนของกิจกรรมลงทุน เงินสด
จ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวน 180 ล้านบาท ลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งใด
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ทั้งจานวนเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี(ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า งบกระแสเงินสด ปี 2561 ส่ วนของกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เป็ นการซื้อทรัพย์สินใด
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ทั้งจานวนเป็ นการซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
นายสถาพร โคธี รานุ รักษ์ (ผู้ถือหุ้ น) สอบถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10.4 เงิ นลงทุนใน บริ ษ ัท กิ จการร่ วมค้าเอทู
ตีรวัฒน์ จากัด อยากทราบว่า ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั อย่างไร และเหตุใดจึงมีการแบ่งหุน้ เป็ นหุน้ สามัญ และหุ น้ บุริมสิ ทธิ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกันในบริ ษทั กิจการร่ วมค้าเอทูตีรวัฒน์ จากัด
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั มีคุณสมบัติสามารถเข้าร่ วมประมูลงานได้ บริ ษทั จึงต้องเข้าร่ วมทุนกับพันธมิตร และเพื่อให้บริ ษทั
สามารถควบคุมงานให้เป็ นไปตามแผนงานได้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการบริ หารจัดการหุน้ ดังกล่าวเป็ นสองประเภท
นายสถาพร โคธี รานุ รักษ์ (ผู้ถือหุ้ น) สอบถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10.4 เงิ นลงทุนใน บริ ษ ัท กิ จการร่ วมค้าเอทู
ตีรวัฒน์ จากัด นั้นถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั หรื อไม่
นายอนุ โรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มว่า บริ ษทั กิ จการร่ วมค้าเอทูตีรวัฒน์ จากัด ถือเป็ นบริ ษ ัทย่อยของบริ ษ ัท
เนื่องจากบริ ษทั มีอานาจการควบคุม มีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมคิดเป็ นร้อยละ 99.99
นาย ธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริ ษทั มีสิทธิออกเสี ยง บริ ษทั กิจการร่ วมค้าเอทูตีรวัฒน์ จากัด อย่างไร
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า สิ ทธิ ในการออกเสี ยงของบริ ษทั ใน บริ ษทั กิจการร่ วมค้าเอทูตีรวัฒน์
จากัด คิดเป็ น 1 หุน้ ต่อ 10,000 เสี ยง
นาย ธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ต้องการทราบวัตถุประสงค์ของเพิ่มทุน ในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้เพิ่มทุนใน บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเกี่ยวกับการโอนกิจการ
นาย ธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ทุนสารองตามกฎหมายบริ ษทั มีการจัดสรรเพิ่มจานวนเท่าใด
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ทุนสารองตามกฎหมาย บริ ษทั ได้มีการจัดสรรเพิ่มในปี 2561 จานวน 6.9
ล้านบาท
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่
ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้วด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
392,755,758 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิ งดจ่ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนิ นงานปี 2561 และได้มอบหมายให้นาย
อภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสรุ ปผลการดาเนินงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายอภิช าติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ป ระชุ มว่า ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 115 กาหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านั้น บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนด
ข้างต้น โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิจ และปั จจัย
อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
จากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม2561ที่ผ่านมาบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จานวน136.77ล้านบาท
เนื่องจากในปี 2562 บริ ษทั ยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผล
การดาเนินงานปี 2561
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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วาระที่ 5

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

392,755,978
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระและได้มอบหมายให้นาย
อภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการผูก้ ล่าวสรุ ปให้ที่ประชุมได้ทราบ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนดว่าในการ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ ง กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่ งในสาม หรื อจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม จะต้องออกจากตาแหน่ ง
กรรมการที่จะออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจบั สลาก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายมนู
เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุ ริยล
อุดชาชน
กรรมการ
3. นายภัทร์
การุ ณกรสกุล
กรรมการ
ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ งได้
พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กาหนดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่านซึ่งนายมนู เลียวไพโรจน์ และ นายภัทร์ การุ ณกรสกุล ได้สละสิ ทธิ การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจากติดภาระกิจอิ่นๆ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอรายชื่อบุคคล1ท่านซึ่ งเป็ นกรรมการที่ออกตาม
วาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ งพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิญประชุม
ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) ได้แก่
1. นายสุ ริยล
อุดชาชน
กรรมการ
ประธานฯได้กล่ าวต่อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจะออกจากที่ประชุ มสั กครู่
จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็ จสิ้ น
นาย ธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หลังจากการประชุมผูถ้ ือหุน้ นี้ บริ ษทั จะมีกรรมการเหลือ 7 ท่าน ฝ่ ายบริ หารคิดว่าจะจัด
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ยังไม่มีแผนแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
มติ ที่ป ระชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้

ชื่ อกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตั้ง
นายสุ ริยล อุดชาชน

ประเภทกรรมการ
กรรมการ

จานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน (เสี ยง)
เห็นด้วย
(%) ไม่ เห็นด้วย (%) งดออกเสี ยง (%) บัตรเสี ย (%)
392,755,978 100.0000
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เมื่อที่ประชุมมีติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สาหรับปี 2562 รวมทั้งสิ้ นเป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 2 ล้านบาทโดยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ประธานฯ ได้มอบหมาย
ให้ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ป
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ)ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ ง
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ทุกปี โดยในปี 2562ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจานวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
โดยหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ัทได้กาหนดโดยที่ประชุ มคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริ ษทั ซึ่ งได้ร่วมกันพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนโดยคานึ งถึงผลประกอบการของบริ ษทั ความเหมาะสมและเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุ รกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั หรื อใกล้เคียงและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำร

ค่ ำเบี้ยประชุ ม
จำนวนเงิน
ครั้ง ครั้งละ
รวม

กรรมกำรตรวจสอบ
ค่ ำเบี้ยประชุ ม
ค่ ำตอบ
จำนวนเงิน
แทน ครั้ง ครั้งละ
รวม

ประธาน
6 25,000 150,000 120,000 4 10,000
รองประธาน
6 15,000
90,000 120,000 4
กรรมการ
6 15,000
90,000 60,000 4 5,000
กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร)
6 15,000 360,000
- 4
รวม
690,000 300,000
ค่ ำบำเหน็จ กรรมกำร(จัดสรรตำมผลประกอบกำร)
รวมค่ ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2562 ทั้งสิ้ นไม่ เกิน

กรรมกำรสรรหำและค่ ำตอบแทน
ค่ ำตอบ
แทน

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

ค่ ำเบี้ยประชุ ม
จำนวนเงิน
ครั้ง ครั้งละ
รวม

2 10,000
2
2 5,000
2
-

20,000
20,000
40,000

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
ค่ ำเบี้ยประชุ ม
จำนวนเงิน
ครั้ง ครั้งละ
รวม

ค่ ำตอบ
แทน

-

2 10,000
2
2
2 5,000
-

20,000
20,000
40,000

ค่ ำเบี้ย
ประชุ ม

ค่ ำตอบ
แทน

-

230,000
90,000
150,000
380,000
- 850,000

ค่ ำตอบ
แทน

รวม (ต่ อปี )

240,000 470,000
120,000 210,000
180,000 330,000
380,000
540,000 1,390,000
610,000
2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมตั ิมีวงเงินเท่ากับปี 2561
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
392,756,198 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 และ
ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ)ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี
เพื่อความโปร่ งใส ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี บริ ษทั จึงได้ให้สานักงานตรวจสอบบัญชี หลายแห่ งที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน กลต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2562 มายังบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุ มตั ิ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิการแต่งตั้งนายเจษฎา
หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรื อนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรื อนางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ
รัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 7305 ของบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2562 และกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ น
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จานวนเงิน 1,134,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริ ษทั กริ นทร์ออดิทจากัดมีบุคลากรและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการ
ขยายตัวของบริ ษทั ได้ รวมถึงค่าตอบแทนการผูส้ อบบัญชี มีความเหมาะสมกับขนาดธุ รกิจของบริ ษทั โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ได้
จัดส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อมหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย
รำยละเอียด
2560
2561
2562 (ปี ที่เสนอ)
1,080,000.1,134,000.1,134,000.1. ค่ ำสอบบัญชี (Audit Fee)ของบริ ษทั
60,000.60,000.2. ค่ ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่ งเสริ มการลงทุน ของบริ ษทั
1,140,000.1,194,000.1,134,000.รวม
เรี ยกเก็บตามจริ ง เรี ยกเก็บตามจริ ง เรี ยกเก็บตามจริ ง
3.ค่ ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้ ระหว่ ำงปฏิบัติงำน
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตามรายชื่อที่เสนอและกาหนดค่าสอบบัญชี
เป็ นจานวนเงิน 1,134,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
จานวน
392,756,198 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการปรับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั เอเชีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และได้
มอบหมายให้นายอนุ โรจน์ นิ ธิพรศรี (กรรมการ) เป็ นผูก้ ล่าวแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (กรรมการ) ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบถึงภาพโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ณ ปัจุบนั และแผนการปรับโครงสร้าง
โดยสรุ ปดังนี้
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ก่อนปรับโครงสร้ าง

เหตุผลและความจาเป็ นในการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริษัท
บริ ษทั ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการดาเนินธุรกิจจากเดิมที่ดาเนินธุรกิจผลิต และจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง
(High Precision Machining & Cold Forging) เป็ น บริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่งดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) เนื่ องจากนอกเหนื อจากธุ รกิจ
หลักซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู งแล้ว ในปี 2559 บริ ษทั ได้ขยายขอบเขตการดาเนิ นกิจการไปสู่ ธุรกิจด้านบริ หารจัดการน้ า ด้วย
การลงทุนในบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด (“ซี เค”) มูลค่า 224 ล้านบาท ผ่าน บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ในปี 2560 เอทูได้เริ่ มประกอบธุ รกิจที่
ปรึ กษาและก่อสร้าง- Engineering Procurement Construction (“EPC”) จนปัจจุบนั ปี 2561 รายได้รวม 1,450.40 ล้านบาท
การปรับโครงสร้างกิจการในครั้ งนี้ เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพิ่ม
ความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การจัดโครงสร้ างทางธุ รกิจใหม่ตามสายงานผลิตภัณฑ์จะช่ วยให้บริ ษทั มีทิศทางในการบริ หารงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและบริ หาร
จัดการงานได้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมรับกับการแข่งขันและสภาวะทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั
อีกทั้งยังเป็ นการดึงศักยภาพในการบริ หารงานให้พร้อมรับกับการรุ กในธุรกิจที่กลุ่มบริ ษทั ดาเนินงาน
2. เพื่ อ เพิ่ มขี ดความสามารถในการบริ ห ารงานของกลุ่ มธุ รกิ จให้มีค วามยืด หยุ่น และคล่ อ งตัว ส่ งผลท าให้การบริ หารงานมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3. เป็ นการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในการบริ หารจัดการลงทุนในสายงานธุรกิจอื่นได้หลากหลายยิง่ ขึ้น
ภายหลังที่บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมให้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ในวันนี้ บริ ษทั จะโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ
ดังกล่าว รวมถึงบุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด (เอพีเอที ) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษ ัท
รายละเอียดดังนี้
รายการ

ที่ดินและอาคาร
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น เช่น เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือ
เครื่ องใช้อื่น เป็ นต้น

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)
88.3
28.7

การดาเนินการ

ราคาโอน (ขาย) เป็ นไปตามราคาตลาด
ราคาโอน (ขาย) เป็ นไปตามราคาตลาด
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เครื่ องจักร*

326.2

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

- ราคาโอน (ขาย) เป็ นไปตามราคาตลาด หรื อ
- ให้เช่าเป็ นไปตามราคาตลาด หรื อ
- ทาสิ นเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Sales & Lease Back)
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดกับกลุ่มกิจการ
โอนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การโอนกิจการคาดว่าดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นภายในเดือนธันวาคม 2563 และบริ ษทั จะดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียน เอพีเอที ให้มี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 300,000,000 บาท เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับโครงสร้างกิจการฯ ในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ภายหลังจากการปรับ
โครงสร้างกิจการของบริ ษทั แล้วเสร็ จ บริ ษทั จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยต่อไป โดยเปลี่ยนลักษณะ
การประกอบธุรกิจไปเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง โดย เอพีเอที จะเป็ นบริ ษทั แกน โครงสร้างการกากับดูแลกิจการและการบริ หารงานของบริ ษทั โฮลดิ้งจะ
ยังคงมีลกั ษณะและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริ ษทั โฮลดิ้งจะกากับดูแลธุ รกิจของเอพีเอที ผ่านคณะกรรมการบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของเอพีเอที ซึ่งจะเป็ นบุคคลที่บริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การปรับโครงสร้ างกิ จการโดยการโอนธุ รกิ จผลิต และจาหน่ ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง
ให้แก่เอพีเอที ในครั้งนี้ เป็ นไปเพื่อให้มีความชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นกิจการและการบริ หารงานรวมทั้งเพิ่ม
โอกาสในการขยายธุ รกิ จ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดาเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษทั รายการดังกล่ าวจึงเป็ นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรอนุมตั ิแผนการโอนกิจการดังกล่าว
การปรับโครงสร้างกิจการของบริ ษทั โดยการโอนทรัพย์สินให้แก่เอพีเอที ไม่เข้าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็
ตาม การโอนกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการโอนธุรกิจบางส่ วนที่สาคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กาหนด ซึ่ งบริ ษทั จะต้องขออนุ มตั ิการปรับโครงสร้ างกิจการต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
หลังปรับโครงสร้ าง
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นายธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดระยะเวลาในการโอนกิจการจึงใช้ระยะเวลานาน พร้อมทั้งบริ ษทั ได้วางแผน
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ในเรื่ องนี้ และวางแผนเงินทุนหมุนเวียนอย่างไร
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการผู้อานวยการ) ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มว่า เนื่ องจากการโอนกิจการไปยังบริ ษทั ย่อยนั้น จะมี
องค์ประกอบในหลายส่ วน คือ
1. สาหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ การแจ้งลูกค้าเพื่อเปลี่ยนชื่อผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนนั้นมีกระบวนการที่ลูกค้าบางรายต้องใช้
เวลาในการดาเนินการนาน โดยวางแผนว่าลูกค้าโดยส่ วนใหญ่ จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็ น APAT ประมาณธันวาคม ปี 2562
2. การวางแผนเกี่ ยวกับ ภาระค่ า ใช้จ่า ยส าหรั บ การโอน และภาระค่ าใช้จ่ ายภาษี ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การโอนทรั พ ย์สิ น เพื่ อ
ประโยชน์ในการบริ หารภาษี บริ ษทั จึงวางแผนเกี่ยวกับเรื่ องระยะเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุ ด และมีผลกระทบทางภาษีน้อย
ที่สุด นอกจากนี้ สาหรับรายการทรัพย์สินประเภทเครื่ องจักร เพื่อความยืนหยุ่นและลดภาระภาษี บริ ษทั อาจจะไม่ได้โอน
ทั้งหมด เครื่ องจักรบางรายการอาจจะเป็ นลักษณะการให้เช่า
3. เงินทุนหมุนเวียนที่ตอ้ งใช้ในการโอนกิจการในครั้งนี้ บริ ษทั คาดว่าจะสามารถบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้อย่าง
เพียงพอ
มติ ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว จึงมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การปรั บโครงสร้ างกลุ่มบริ ษ ัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จากัด (มหาชน) และการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั มอบหมายให้เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
392,756,198 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับของ
การปรับโครงสร้างกิจการเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง (Holding Company) ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯดังนี้
1. แก้ไขข้อบังคับ หมวด 9 บทเพิ่มเติม เป็ น หมวด 10 บทเพิ่มเติม
2. แก้ไขข้อบังคับ หมวด 9 ข้อ 62 เป็ น ข้อ 71 (ดวงตราของบริ ษทั )
3. เพิ่มเติมข้อบังคับ หมวด 9 การกากับดูแลและการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
4. เพิม่ เติมข้อบังคับ หมวด 9 ข้อ 62 ถึง 70
โดยมีรายละเอียดร่ างข้อบังคับบริ ษทั ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 )
นอกจากนี้ ได้เสนอให้มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคา หรื อข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้อบังคับ และ/หรื อคาขอต่างๆ และ/หรื อดาเนิ นการใดๆ เพื่อให้
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการยืน่ จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
มติ ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว จึ งมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ บังคับบริ ษทั และการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการแก้ไขถ้อยคา หรื อข้อความในเอกสาร รายงาน
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ข้อบังคับ และ/หรื อคาขอต่าง ๆ และ/หรื อดาเนิ นการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

392,756,198
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทและแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สินธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิขอ้ 3 ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
เดิม
ข้อ (6) เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่ วนจากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั จากัดและบริ ษทั มหาชนจากัด
เป็ น
ข้อ (6) เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่ วนจากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั จากัดและบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อ
การเข้าร่ วมทุน หรื อเข้าลงทุนในกิจการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธีใด ๆ ไม่วา่ กิจการนั้นจะมีวตั ถุประสงค์ที่
คล้ายคลึงกัน หรื อเกี่ยวข้อง หรื อสื บเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั หรื อไม่
2. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั (จากจานวน 30 ข้อ เป็ น31 ข้อ)
ข้อ (31) ประกอบกิจการให้บริ การด้านการบริ หารจัดการองค์กรหรื อธุรกิจ เช่น บริ หารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชี
และสารสนเทศ เป็ นต้น
3. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 ของบริ ษทั
เดิม
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 30 ข้อ”
เป็ น
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 31 ข้อ”
นอกจากนี้ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการแก้ไขถ้อยคา หรื อข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อบริ คณห์
สนธิ และ/หรื อ คาขอต่ าง ๆ และ/หรื อ ดาเนิ น การใด ๆ เพื่อ ให้ป ฏิบ ัติให้เป็ นไปตามคาสั่ งของนายทะเบียนในการยื่น จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติ ม
วัตถุประสงค์และหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิขอ้ 3 ของบริ ษทั และการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคา หรื อข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้อบังคับ และ/หรื อคาขอต่าง ๆ และ/หรื อดาเนินการใด ๆ เพื่อให้
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการยืน่ จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน
392,756,198 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
 เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสี ย
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พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่น ๆ เพิ่มเติม
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา12.46 น.

ลงชื่อ_____________________________________ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ_______________________________________เลขานุการบริ ษทั
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี )
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