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ที AP002-256  

วนัที 5 กุมภาพนัธ์  

 

เรือง การจ่ายเงินปันผล  และการกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 256  (แกไ้ข) 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชนั จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ครังที 1/2564   เมือวนัที  25 กมุภาพนัธ์ 2564 

มีมติอนุมติัในวาระอนัเป็นสาระสาํคญั ดงันี 

1. อนุมติัใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติังบการเงิน  สาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2563 ซึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

2. อนุมติัใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานปี 2563 ให้แก่ผูถื้อ

หุน้ของบริษทัในรูปของเงินสดในอตัราหุน้ละ .  บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน .  ลา้นบาท 

โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที  10  พฤษภาคม 4 (Record Date) และให้รวบรวม

รายชือผูถื้อหุน้ตามมาตรา  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  และกาํหนดจ่ายเงินปัน

ผลดงักล่าวในวนัที 21 พฤษภาคม 4 

3. รับทราบรายชือกรรมการซึงครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครังนี ไดแ้ก่ 

                          ( )  นายณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

                          ( )   นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ  กรรมการ/กรรมการบริหารความเสียง/กรรมการผูมี้อาํนาจ /กรรมการบริหาร/ 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

   ( )  นายวเิชียร เชิดชูตระกูลทอง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / 

                                                        กรรมการบริหารความเสียง  

นายวเิชียร เชิดชูตระกูลทอง ไดส้ละสิทธิการเสนอชือเขา้รับเลือกตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีก

วาระหนึง เนืองจากติดภาระกิจอืนๆ  คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตงั

กรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระดงัต่อไปนีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึง 

และให้ดาํรงตาํแหน่งเดิม 

                          ( )  นายณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

                          ( )   นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ  กรรมการ/กรรมการบริหารความเสียง/กรรมการผูมี้อาํนาจ /กรรมการบริหาร/ 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

4. อนุมติัใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพอืพิจารณาและอนุมติั เพิมจาํนวนกรรมการจากเดิม แปด  (8) คน เป็น เกา้ (9) 

คน และแต่งตงักรรมใหม่  จาํนวน 2 คน  1) พล.ต.รศ. เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน ์ 2) นายธีรลกัษ ์แสงสนิท  

5. อนุมติัแต่งตงั  นายธีรลกัษ ์แสงสนิท เป็น กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสียง  

                       พล.ต.รศ. เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน ์ เป็น กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

      การตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสียง  และ กรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทน โดยมีผลตงัแต่ วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติ และบริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลง

กรรมการต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นทีเรียบร้อยแลว้ 
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ครัง
จํานวนเงิน

รวม
ครัง

จํานวนเงิน

รวม
ครัง

จํานวนเงิน

รวม
ครัง ครังละ

จํานวนเงิน

รวม

ประธาน 6      150,000    120,000 4        40,000  120,000 2        20,000           -   2  10,000      20,000           -       230,000   240,000      470,000 

รองประธาน 6        90,000    120,000                 -               -                   -             -             -                 -             -         90,000   120,000      210,000 

กรรมการ 6      180,000    120,000 4        40,000  120,000 2        20,000           -             -                 -             -       240,000   240,000      480,000 

กรรมการ (ผู้บริหาร) 6      450,000               -                   -               -                   -             -   2    5,000      20,000           -       470,000              -        470,000 

รวม   870,000 360,000    80,000 240,000    40,000           -       40,000           -   1,030,000 600,000 1,630,000

370,000

2,000,000

กรรมการ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

และค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสียง

ค่าตอบ

แทน

ค่าเบยี

ประชุม

ค่าตอบ

แทน
รวม (ต่อปี)

ค่าเบยีประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบยีประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบียประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบียประชุม

ค่าบาํเหนจ็กรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)

รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 ทงัสินไม่เกิน

 

6. อนุมติัให้นาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 4 เป็น

เงินจาํนวนไม่เกิน 2 ลา้นบาท ซึงมีรายละเอียดดงันี 

7. อนุมติัใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพอืพจิารณาและอนุมติัการแต่งตงั  

นางสาว กรรณิการ์ วภิาณุรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  7305   และ/หรือ 

นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ 

ดร. มงคล เหล่าวรพงศ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ 

นางสาว นงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ 

นาง สุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ 

นาย โกมินทร์ ลินปราชญา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ 

นางสาว กชมน ซุ่นหว้น  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  

จาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั หรือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่านอืน จาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัประจาํปี  โดยกาํหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจาํนวน ,  บาทต่อปี  

 

8. อนุมติักาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 4 ในวนัเสาร์ที 4 เมษายน 4 เวลา .  น.  ณ ชนัที  

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที  ถนนพระรามที  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาอนุมติั เรืองต่างๆ 

ตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอ่ไปนี 

วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญั ประจาํปี 3 

วาระที 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 3 

วาระที 3 พิจารณาและอนุมติัและรับรองงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 

 สินสุดวนัที  ธนัวาคม 3 

วาระที 4 พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานสินสุดวนัที        

31 ธนัวาคม 3 

วาระที 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 

วาระที         พิจารณาและอนุมติั เพิมจาํนวนกรรมการ และ แต่งตงักรรมใหม ่

วาระที  พจิารณาและอนุมติั กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 256  
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วาระที  พจิารณาและอนุมติั แต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี  

วาระที        พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี)  

9. อนุมติัวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

ในวนัที 15  มีนาคม 2564  (Record Date)  

   

จึงเรียนมาเพอืโปรดทราบ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                               

 

(นายอภิชาติ การุณกรสกลุ) 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 

 

 ฝ่ายเลขานุการบริษทั 

 Tel: 038-468-300 ext. 148  Fax: 038-458-751 


