ที่ อพ 008/2563
1 เมษายน 2563
เรื่อง

แจงมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง ใหเลื่อนการประชุมสามัญ ผู ถือหุน ประจําป1 2563
โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถือหุน วันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ6ายเงินป7นผล
ระหว6างกาล

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพย8แห6งประเทศไทย

อางถึง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย8แห6งประเทศไทย ที่ อพ 004/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ8 2563 เรื่อง แจงมติที่ประชุม
คณะกรรมการ ในการกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26 และการจ6ายเงินป7นผล ประจําป1 2562
ตามที่บริษัท เอเซีย พลัส กรุ?ป โฮลดิ้งส8 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดแจงต6อตลาดหลักทรัพย8แห6งประเทศไทย
เรื่อง การกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4
โรงแรมชาเทรี ย ม ริ เ วอร8 ไ ซด8 เลขที่ 28 ซอยเจริ ญ กรุ ง 70 ถนนเจริ ญ กรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร และการจ6ายเงินป7นผล ประจําป1 2562 นั้น
ดวยสถานการณ8 การแพร6ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่มีการระบาดเพิ่ มขึ้น อย6าง
รวดเร็วและต6อเนื่อง และเริ่มกระจายเปOนวงกวางมากขึ้น ซึ่งป7จจุบันยังไม6สามารถคาดการณ8แนวโนมของโรคระบาดดังกล6าวได
ประกอบกับที่รัฐบาลไดขอความร6วมมือลดกิจกรรมที่มีลักษณะเปOนการรวมกลุ6มกันของคนจํานวนมากที่อาจทําใหเกิดการ
แพร6กระจายของโรคระบาดดังกล6าว แมว6าบริษัทจะมีการจัดเตรียมมาตรการรองรับผูถือหุนที่จะมาร6วมประชุมแลวก็ตาม
บริษัทไม6สามารถรับรองไดว6าจะสามารถควบคุม และลดความเสี่ยงลงไดอย6างชัดเจน อีกทั้งสถานการณ8การแพร6ระบาดยังคงมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหยากต6อการคาดการณ8ถึงแนวโนม ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงไดพิจารณาและมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติใหเลื่อนการประชุมสามัญผูถือหุนดังกล6าวออกไปไม6มีกําหนด โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมและวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26 (ประจําป1 2563) ที่กําหนดไววันที่ 29 เมษายน 2563 รวมทั้งใหยกเลิกวันกําหนดรายชื่อและ
วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาร6วมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26 (ประจําป1 2563) ซึ่งเดิมกําหนดไว คือ วันที่ 13
มีนาคม 2563 ดวย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผูถือหุนขึ้นใหม6 เมื่อ
สถานการณ8คลี่คลายและมีความเหมาะสมต6อการจัดประชุมสามัญผูถือหุนแลว ซึ่งจะไดแจงใหผูถือหุนทราบต6อไป ทั้งนี้ การ
เลื่อนประชุมสามัญผูถือหุนดังกล6าวจะไม6กระทบต6อการดําเนินงานของบริษัทอย6างมีนัยสําคัญ รวมทั้งไม6มีผลกระทบต6อสิทธิ
ของผูถือหุนในการรับเงินป7นผล
.../2

-22. อนุมัติการจ6ายเงินป7นผลระหว6างกาลจากกําไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.07 บาท
ต6อหุน แก6ผูถือหุน เปOนเงินทั้งสิ้น 147,395,923.08 บาท ซึ่งเสียภาษีเงินในอัตรารอยละ 20 ทั้งนี้ การจ6ายเงินป7นผลระหว6าง
กาลดังกล6าว ใหจ6ายแก6ผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินป7นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับ
เงินป7นผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งเปOนกําหนดวันเดิมที่เคยแจงผูถือหุนไวแลว ตามมติคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ8 2563 และกําหนดจ6ายเงินป7นผลใหแก6ผูถือหุนในวันที่ 27 เมษายน 2563
ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการพิ จารณาจ6ายเงินป7 นผลระหว6างกาลแทนที่ จะนํ าเสนอใหที่ประชุมผูถือหุ นอนุ มัติการ
จ6ายเงินป7นผลประจําป1นั้น เพื่อวัตถุประสงค8ในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหุนจากการเลื่อนการประชุมสามัญ
ผูถือหุนของบริษัทออกไปโดยไม6มีกําหนดจากเหตุการณ8โรคระบาดดังกล6าว ทั้งนี้ การจ6ายเงินป7นผลระหว6างกาลในอัตราหุนละ
0.07 บาท ในรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ6ายเงินป7นระหว6างกาลงวดครึ่งป1แรกของป1 2562 ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท และไดจ6ายเงินป7นผลแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นั้น เปOนผลใหยอดเงินป7น
ผลรวมที่จ6ายจากกําไรของบริษัทป1 2562 รวมเปOนอัตราหุนละ 0.13 บาท ซึ่งทําใหในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป1 2563 ที่
จะจั ด ขึ้ น ให ม6 ใน วาระอนุ มั ติ จ6 า ยเงิ น ป7 น ผล นั้ น คณ ะกรรม การบ ริ ษั ท จะได เสน อค วาม เห็ น ให งด จ6 า ยเงิ น
ป7นผลประจําป1 2562 เปOนการเพิ่มเติม
3. อนุมัติใหกรรมการที่ออกจากตําแหน6งตามวาระดังต6อไปนี้ คือ
1. นายชาลี โสภณพนิช
2. นายพัชร สุระจรัส
3. นายพิทเยนท8 อัศวนิก
ใหยังคงปฏิบัติหนาที่ต6อไป จนกว6าบริษัทจะไดนําเสนอการแต6งตั้งกรรมการใหม6แทนกรรมการซึ่งตองออกจาก
ตําแหน6งตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาแต6งตั้งต6อไป
4. อนุมัติใหผูสอบบัญชีดังต6อไปนี้ ซึ่งไดผ6านการพิจารณาแต6งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท จํานวน 4 คน คือ (1) นางสาวสุมนา พันธ8พงษ8สานนท8 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ (2) นางสาว
รุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญ ชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ (3) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญ ชี
รับอนุญ าต เลขที่ 6014 และ/หรือ (4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒ นสิริกุล ผูสอบบั ญชีรับอนุ ญาต เลขที่ 4807 แห6งบริษั ท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เขาทําการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ป1 2563 ของบริษัทก6อน เพื่อใหสามารถเป]ดเผยขอมูล
และนําส6งงบการเงินต6อตลาดหลักทรัพย8แห6งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไดนําเสนอการแต6งตั้งผูสอบบัญ ชี
ประจําป1 2563 ต6อที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาแต6งตั้งต6อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผูถือหุนขึ้นใหม6เมื่อสถานการณ8
คลี่คลาย และมีความเหมาะสมต6อการจัดประชุมสามัญผูถือหุนแลว รวมทั้งจะพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผูถือหุน
ดวยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด (หากมี) เพื่อประโยชน8ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนต6อไป
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-3จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม6สะดวก มา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายกองเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

กอ/สห

