ที AP002-256
วันที 5 กุมภาพันธ์
เรื อง

การจ่ายเงินปั นผล และการกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 256

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครังที 1/2564 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564
มีมติอนุมตั ิในวาระอันเป็ นสาระสําคัญ ดังนี
1. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิ น สําหรับรอบปี บัญชีสินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม
2563 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล จากผลการดําเนินงานปี 2563 ให้แก่ผถู้ ือ
หุ น้ ของบริ ษทั ในรู ปของเงินสดในอัตราหุน้ ละ . บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน . ล้านบาท
โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นที มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลในวันที 10 พฤษภาคม 4 (Record Date) และให้รวบรวม
รายชือผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. และกําหนดจ่ายเงิ นปั น
ผลดังกล่าวในวันที 21 พฤษภาคม 4
3. รับทราบรายชือกรรมการซึงครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นครังนี ได้แก่
( ) นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
( ) นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี ยง/กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ /กรรมการบริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ
( ) นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี ยง
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้สละสิ ทธิ การเสนอชือเข้ารับเลือกตังกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อีก
วาระหนึ ง เนื องจากติ ดภาระกิ จอืนๆ คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตัง
กรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระดังต่อไปนีกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ ง
และให้ดาํ รงตําแหน่งเดิม
( ) นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
( ) นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี ยง/กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ /กรรมการบริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ
4. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิ เพิมจํานวนกรรมการจากเดิม แปด (8) คน เป็ น เก้า (9)
คน และแต่งตังกรรมใหม่ จํานวน 2 คน 1) พล.ต.รศ. เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์ 2) นายธีรลักษ์ แสงสนิท
5. อนุมตั ิแต่งตัง นายธีรลักษ์ แสงสนิท เป็ น กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริ หารความเสี ยง
พล.ต.รศ. เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เป็ น กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
การตําแหน่ งกรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ ห ารความเสี ยง และ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน โดยมี ผลตังแต่ วัน ที ที ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ มติ และบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนเปลี ยนแปลง
กรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
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6. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
เงินจํานวนไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึงมีรายละเอียดดังนี
กรรมการบริษัท
กรรมการ

ค่ าเบียประชุ ม
จํานวนเงิน
ครัง
รวม

ค่ าตอบ
แทน

ประธาน

6

150,000 120,000

รองประธาน

6

90,000 120,000

กรรมการ

6

180,000 120,000

กรรมการ (ผู ้บริ หาร)
รวม

6

450,000
870,000 360,000

ค่าบําเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ ประจํา ปี 2564 ทังสิ นไม่ เกิน

กรรมการสรรหา
และค่ าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ
ค่ าเบียประชุ ม
จํานวนเงิน
ครัง
รวม

4

40,000 120,000
-

4

ค่ าตอบ
แทน

ค่ าเบียประชุ ม
ค่ าเบียประชุ ม
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ครัง
แทน ครัง ครังละ
แทน
รวม
รวม

2

-

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

กรรมการบริหารความเสี ยง

2

20,000

- 2 10,000

ค่ าเบีย
ประชุ ม

4 เป็ น

ค่ าตอบ
แทน

รวม (ต่ อปี )

20,000

-

230,000 240,000

470,000

-

-

-

-

-

90,000 120,000

210,000

20,000

-

-

-

-

240,000 240,000

480,000

40,000

- 2
-

5,000

20,000
40,000

-

470,000
- 470,000
- 1,030,000 600,000 1,630,000
370,000
2,000,000

7. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง
นางสาว กรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7305 และ/หรื อ
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
นาง สุ มนา เสนี วงศ์ ณ อยุธยา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
นาย โกมินทร์ ลินปราชญา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
จาก บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด หรื อ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตท่านอืน จาก บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ประจําปี
โดยกําหนดค่าตอบแทน เป็ นเงินจํานวน , บาทต่อปี
8. อนุมตั ิกาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 4 ในวันเสาร์ที 4 เมษายน 4 เวลา . น. ณ ชันที
โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ เลขที
ถนนพระรามที เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร เพือพิจารณาอนุมตั ิ เรื องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจําปี 3
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 3
วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั ิและรับรองงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี
สิ นสุดวันที ธันวาคม 3
วาระที 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 3
วาระที 5 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
วาระที
พิจารณาและอนุมตั ิ เพิมจํานวนกรรมการ และ แต่งตังกรรมใหม่
วาระที
พิจารณาและอนุมตั ิ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 256
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วาระที
พิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี
วาระที
พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ามี)
9. อนุมตั ิวนั กําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2564
ในวันที 11 มีนาคม 2564 (Record Date)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
Tel: 038-468-300 ext. 148 Fax: 038-458-751
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