ที AP002-2565
วันที กุมภาพันธ์
เรื อง

การจ่ายเงินปั นผล และการกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครังที 1/2565 เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2565
มีมติอนุมตั ิในวาระอันเป็ นสาระสําคัญ ดังนี
1. อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน สําหรับรอบปี บัญชีสินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม
2564 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล จากกําไรสะสม ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ในรู ปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้านบาท
โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ รบั เงินปั นผลในวันที 21 เมษายน 2565 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที 9 พฤษภาคม 2565
3. รับทราบรายชือกรรมการซึงครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังนี ได้แก่
( ) นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ/กรรมการบริ หารความเสี ยง
( ) นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ/กรรมการบริ หาร/ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชีและการเงิน/
เลขานุการบริ ษทั
( ) นายสุ ริยล อุดชาชน
กรรมการ
คณะกรรมการจึง มีมติเสนอให้ทีประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่ งตังกรรมการทีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระดังต่อไปนีกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ ง และให้ดาํ รงตําแหน่งเดิม
4. อนุ ม ตั ิ ให้น ํา เสนอต่ อทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้น เพือพิ จารณาและอนุ ม ัติก ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
เป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 2.50 ล้านบาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึงมีรายละเอียดดังนี
กรรมการบริษัท
กรรมการ

ค่ าเบียประชุ ม
จํานวนเงิน
ครั ง
รวม

กรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบ
แทน

ประธาน

6

150,000

120,000

รองประธาน

6

90,000

120,000

กรรมการ

6

180,000

120,000

กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร)
6
450,000
รวม
870,000 360,000
ค่าบําเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 ทังสินไม่เกิน

ค่ าเบียประชุ ม
จํานวนเงิน
ครั ง
รวม

4

40,000 120,000
-

4

ค่ าตอบ
แทน

ค่ าเบียประชุ ม
ค่ าเบียประชุ ม
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ครั ง
แทน ครั ง
แทน
รวม
รวม

2

-

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

กรรมการบริหารความ
เสียง

2

20,000

- 2

ค่ าเบีย
ประชุ ม

ค่ าตอบ
แทน

รวม (ต่อปี )

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
-

20,000
40,000

-

470,000
470,000
- 1,030,000 600,000 1,630,000
870,000
2,500,000
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5. อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง
นายไกรแสง ธีรนุลกั ษณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5428 และ/หรื อ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุ รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7305 และ/หรื อ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5113 และ/หรื อ
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4713 และ/หรื อ
นางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5897 และ/หรื อ
นายโกมินทร์ ลินปราชญา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3675 และ/หรื อ
นางสาวกชมน ซุ่นห้วน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 11536
จาก บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2565 โดยกําหนดค่าตอบแทน เป็ นเงินจํานวน
470,000 บาทต่อปี (สี แสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริ การอืนเพิมเติม
6. อนุ มตั ิกาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันเสาร์ ที 9 เมษายน 2565 เวลา . น. ณ ห้องประชุม
กัญญลักษณ์ เอบี ชัน 3 โรงแรมโฟร์วงิ ส์ สุ ขมุ วิท 26 เลขที 40 ซอยสุ ขมุ วิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110 เพือพิจารณาอนุ มตั ิ เรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี
วาระที รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี
วาระที พิจารณาและอนุมตั ิและรับรองงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สําหรับปี สิ นสุ ด ณ วันที ธันวาคม
วาระที พิจารณาและอนุมตั ิ จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม และการจัดสรรกําไร
วาระที พิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
วาระที พิจารณาและอนุมตั ิ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี
วาระที พิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจําปี
วาระที พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ามี)
7. อนุ มตั ิวนั กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565
ในวันที 17 มีนาคม 2565 (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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