ที AP006-2565
วันที 15 มีนาคม 2565
เรื อง

แจ้งมติคณะกรรมการเรื อง การเพิมวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 การเลือนกําหนดวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2565 การยกเลิก Record Date และแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีลาออก (แก้ไข)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสื อแจ้งการจ่ายเงินปั นผล และการกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2565 เลขที AP002-2565 เมือวันที
18 กุมภาพันธ์ 2565
ตามที บริ ษ ทั เอเซี ย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้เปิ ดเผยสารสนเทศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยตามเอกสารทีอ้างถึงนัน บริ ษทั ขอเรี ยนแจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการครังที 2/2565 ซึ งประชุมเมือวันที

มีนาคม

2565 ทีเกียวข้องเพิมเติม ดังนี
1. มีมติอนุ มตั ิให้เพิมวาระเพือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน ,

โดย เพิมวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น วาระที
ล้านบาท ทําให้วาระการประชุมผูถ้ ือหุ้น

จาก เดิม วาระ เป็ น วาระ
กําหนดวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 เป็ นดังนี
วาระที รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
วาระที รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี
วาระที พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ นสุดวันที

ธันวาคม

วาระที พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล จากกําไรสะสม และการจัดสรรกําไร
วาระที พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
วาระที พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี
วาระที พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจําปี
วาระที 8 พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน ,
วาระที 9 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ามี)

ล้านบาท

2. มีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี

จากเดิม วันเสาร์ ที เมษายน 565 ออกไปเป็ น

วันเสาร์ ที 30 เมษายน 2565 โดยเวลาและสถานที จัดประชุ มยังคงเป็ นไปตามเดิ ม (เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ ม
กัญญลักษณ์ เอบี ชัน 3 โรงแรมโฟร์ วิงส์ สุ ขุมวิท 26 เลขที 40 ซอยสุ ขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110)
3. มีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี 2565 จากเดิมทีกําหนดไว้เป็ น
วันที 17 มีนาคม 2565 ตามทีได้แจ้งไว้เดิ ม และอนุมตั ิให้ วันที 30 มีนาคม 2565 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมี
สิ ทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี

แทนกําหนดการเดิม

4. มีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล จากเดิมทีกําหนดไว้เป็ นวันที 21 เมษายน 2565
(Record Date) และกําหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที 9 พฤษภาคม 2565 ตามที ได้แจ้งไว้เดิ ม และอนุ มตั ิ ให้ วันที
11 พฤษภาคม 2565 เป็ นวัน กําหนดรายชื อผูถ้ ื อ หุ ้น ที มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล และกํา หนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวัน ที
30 พฤษภาคม 2565 แทนกําหนดการเดิม (ทังนี สิ ทธิ ในการได้รับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอน เนื องจากต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ก่อน)
5. มีมติอนุมตั ิให้แต่งตังกรรมการแทนกรรรมการทีลาออก ดังนี
แจ้งกรรมการลาออก : นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การมีผลตังแต่
วันที 15 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
แจ้ง แต่ง ตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการที ลาออก : นายประสิ ท ธิ หาญปิ ยวัฒนสกุล เป็ นกรรมการผู ้มีอาํ นาจ
กรรมการบริ หาร มีผลตังแต่วนั ที 15 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
โดยอายุการดํารงตําแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมทีคงเหลือ
อย่างไรก็ดี วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2565 และรายละเอียดอืนๆ ยังคงเป็ นไปตามเดิม
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
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