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วันที่ 30 มีนาคม 2565

เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2565
ท่านผูถ้ ือหุ้น
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (ต้องนํามาในวันประชุม)
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2564
3. รายงานประจําปี ซึ่ งประกอบด้วยผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564 (จัดทําเป็ นรู ปแบบ QR code)
4. ประวัติผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. คําชี้ แจง เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
7. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก.
8. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
9. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
11. แนวปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
12. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี 2564 เป็ นรู ปเล่ม
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั จํากัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ ม
กัญญลักษณ์ เอบี ชั้น 3 โรงแรมโฟร์ วิงส์ สุ ขมุ วิท 26 เลขที่ 40 ซอยสุ ขมุ วิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
ทั้งนี้บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุ มล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบ
กําหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริ ษทั
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2564 ของบริ ษทั ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึ่ งได้
บันทึกถูกต้องตามความเป็ นจริ ง (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2) บริ ษทั ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุ มให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ ยวข้องกําหนด และมีการเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.apcs.co.th เพื่อเปิ ดเผยแก่ผถู ้ ื อหุ ้น
และนักลงทุนทัว่ ไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไข
ความเห็ นของคณะกรรมการ : เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นรั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2564 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวันที่
24 เมษายน 2564 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2564
(การลงมติ : เนื่องจากเป็ นวาระรั บทราบ จึงไม่ มีการลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายงาน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
กําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรสุ ทธิต่อหุ ้น (บาท / หุ ้น)

งบการเงินรวม
3,560.48
1,598.47
1,955.50
2,205.87
210.69
210.61
0.319

(หน่วย : ล้านบาท)
งบเฉพาะบริษัท
1,536.82
9.73
1,527.10
18.13
(1.19)
(1.19)
(0.002)

บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2564 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ ผูถ้ ื อหุ ้นในรู ปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมในครั้งนี้ แล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2564 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย รายงานประจําปี (หัวข้องบการเงิน) ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นแล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 )
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่ อย สํ าหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการทํางบการเงินสําหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิในการประชุ มสามัญประจําปี ตามที่ มาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ งบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
รายงานประจําปี (หัวข้องบการเงิน) ซึ่ งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นแล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล จากกําไรสะสม และการจัดสรรกําไร

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรเท่านั้น
บริ ษทั มี นโยบายจ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหัก ภาษี เงิ น ได้นิติบุคคลของงบการเงิ นเฉพาะ และหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกําหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาํ หนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงาน ฐานะการเงิน และ
สภาพคล่ อง ความจําเป็ นในการใช้เ งิ น ทุ นหมุ นเวียนในการดําเนิ นงาน การขยายธุ รกิ จ และปั จจัยอื่ น ที่ เกี่ ยวข้องในการบริ ห ารงานของบริ ษทั ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั และหรื อผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั เห็นสมควร
ความเห็ นคณะกรรมการ : เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ จ่ายเงินปั นผล จากกําไรสะสม และการจัดสรรกําไรให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ในรู ปของเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้านบาท โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 11
พฤษภาคม 2565 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการได้รับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่ องจากต้องได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565 ก่อน
รายละเอียด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 (ปี ที่เสนอ)
1.00
660

2563
1.00
660

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ล้ านบาท)

(1.19)

176.08

เงินปันผลจ่ ายอัตราต่ อหุ้น
ร้ อยละของการจ่ ายเงินปันผล

0.06
-

0.06
22.49

มูลค่ าหุ้นละ (บาท)
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)

บริ ษทั ได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริ ษทั ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว จึงไม่มีความจําเป็ นจะต้องจัดสรรสํารองตามกฎหมายอีก
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่ งในสาม
หรื อจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วิธี
จับสลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2565 ในครั้งนี้ เป็ นการ
ประชุมปี ที่ 11 ของบริ ษทั ภายหลังที่ บริ ษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั มีรายชื่ อ
ดังต่อไปนี้
(1) นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(2) นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ/กรรมการบริ หาร/ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชี และการเงิน/ เลขานุการบริ ษทั

(3) นายสุ ริยล อุดชาชน
กรรมการ
โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้
พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทั้งผลการปฏิ บตั ิงานในตําแหน่ งหน้าที่ของ
กรรมการและอนุกรรมการเป็ นรายบุคคลแล้ว และเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่เกี่ ยวข้องกําหนด (รายละเอี ยดการสรรหาปรากฏในรายงาน
ประจําปี ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 หัวข้อการกํากับดูแลกิจการ)
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้า
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจึงได้เสนอชื่ อแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่ อดังต่อไปนี้
.
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จํานวนหุ้น1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
94,345,812
441,663
-

รายชื่ อกรรมการที่เสนอชื่ อ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
1. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ/กรรมการบริ หาร/ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริ ษทั
3. นายสุ ริยล อุดชาชน
กรรมการ
1)
การถือหุ ้นรวมการถือหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอชื่ อ จํานวน 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4
ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอชื่ อบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรให้เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระให้กลับมาดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
ในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ยแล้วว่ามี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านที่ ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนของบริ ษทั เพื่อร่ วมกัน
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริ ษทั ในปี ที่ ผ่านมา การปฏิ บ ตั ิ งานและความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ โดยใช้หลัก เกณฑ์ก าร
เปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริ ษทั หรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2565 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
โดยปี 2564 ค่ าตอบแทนกรรมการที่ เ กิ ดขึ้ น จริ ง มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 1,775,000 บาท (แบ่งเป็ นค่ าเบี้ ยประชุ มกรรมการ จํานวน 725,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน จํานวน 540,000 บาท และบําเหน็จกรรมการ จํานวน 510,000 บาท ) ซึ่ งค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ที่เกิ ดขึ้นจริ งไม่เกิ น
ตามกรอบที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ( 2 ล้านบาท) ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฎตามรายงานประจําปี หัวข้อ
โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ (สิ่ งที่ ส่ งมาด้วยลําดับที่ 3)
กรรมการบริษัท
กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม
จํานวนเงิน
ครั้ง
รวม

กรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุม
จํานวนเงิน
ครั้ง
รวม

ค่าตอบ
แทน

ประธาน

6

150,000

120,000

รองประธาน

6

90,000

120,000

กรรมการ

6

180,000

120,000

4
4

6
450,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)
รวม
870,000 360,000
ค่าบําเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)

ค่าเบี้ยประชุม
จํานวนเงิน
ครั้ง
รวม

ค่าตอบ
แทน

40,000

120,000

-

-

40,000

120,000

80,000

240,000

2
2

กรรมการบริหารความเสี่ยง
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ
จํานวนเงิน
แทน ครั้ง
รวม

20,000

-

-

-

20,000

-

40,000

-

2

2
-

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบ
แทน

ค่าตอบ
แทน

รวม (ต่อปี)

20,000

-

230,000

240,000

470,000

-

-

90,000

120,000

210,000

-

-

240,000

240,000

480,000

20,000
40,000

-

470,000
- 1,030,000

600,000

470,000
1,630,000
870,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 ทั้งสิ้นไม่เกิน

2,500,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สําหรับปี 2565
รวมทั้งสิ้น เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทนดังนี้
รายละเอียดค่ าตอบแทน

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุม
(บาท/ เดือน/ คน)
(บาท/ ครั้ง/ คน)

ค่ าบําเหน็จ
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/ เดือน/ คน)

ปี 2564
เบี้ยประชุม
(บาท/ ครั้ง/ คน)

ค่ าบําเหน็จ
กรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- รองประธาน
- กรรมการ

10,000
10,000
5,000

25,000
15,000
15,000

จัดสรรตามผล
การดําเนินงาน

10,000
10,000
5,000

25,000
15,000
15,000

จัดสรรตามผล
การดําเนินงาน

- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

ไม่ขอรับ

15,000

ไม่ขอรับ

ไม่ขอรับ

15,000

ไม่ขอรับ

10,000
5,000

10,000
5,000

-

10,000
5,000

10,000
5,000

-

-

10,000
5,000

-

-

10,000
5,000

-

-

10,000
5,000
5,000

-

-

10,000
5,000
5,000

-

- ประธาน
- กรรมการ
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริ หาร
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เงื่อนไขการจ่าย
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
2. บริ ษทั ไม่มีสิทธิ ประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็ นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เป็ นตัวเงินให้กรรมการนอกเหนื อจากที่กาํ หนดข้างต้น
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจําปี
ภายใต้ หัวข้อเรื่ องโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์แ ละเหตุ ผล : ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น สามัญประจําปี แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปี 2562 , 2563 และ 2564 คือ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ จากบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
โดยนางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ได้ทาํ หน้าที่ตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั รวมระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้าที่ 3 ปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่
ดีของบริ ษทั ในด้านความเป็ นอิสระ และความโปร่ งใส บริ ษทั จึงได้ให้สาํ นักงานสอบบัญชี ที่ได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงาน กลต. หลายแห่ งเสนอราคา
ค่าสอบบัญชี ปี 2565 มายังบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต นายไกรแสง ธี รนุลกั ษณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรื อ
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาว
นงลัก ษณ์ พัฒนบัณฑิ ต ผู ้ส อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4713 และ/หรื อ นางสุ ม นา เสนี วงศ์ ณ อยุธ ยา ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 5897 และ/หรื อ
นายโกมินทร ลิ้นปราชญา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3675 และ/หรื อ นางสาวกชมน ซุ่ นห้วน ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 11536 จาก บริ ษทั กริ นทร์
ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2565 โดยกําหนดค่าตอบแทน เป็ นเงินจํานวน 470,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริ การอื่นเพิ่มเติ ม บริ ษทั
กริ นทร์ ออดิ ท จํากัด มี บุคลากร และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชี และรองรับการขยายตัวของบริ ษทั ได้ รวมถึ งค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริ ษทั โดยตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้
รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริ ษทั (บาท)
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิงาน และ/หรื อ ค่าบริ การอื่นเพิ่มเติม

2563
757,000
เรี ยกเก็บตามจริ ง

2564
500,000
เรี ยกเก็บตามจริ ง

2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
470,000
เรี ยกเก็บตามจริ ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการแต่งตั้ง นายไกรแสง ธี รนุ ลกั ษณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
5428 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5113 และ/
หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4713 และ/หรื อ นางสุ มนา เสนี วงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5897 และ/
หรื อ นายโกมินทร์ ลิ้ นปราชญา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3675 และ/หรื อ นางสาวกชมน ซุ่ นห้วน ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 11536 จาก บริ ษทั
กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2565 โดยกําหนดค่าตอบแทน เป็ นเงินจํานวน 470,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริ การอื่นเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อ ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เสนอให้ที่ประชุมอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) หรื อ
เทียบเท่า พิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์

: เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรื อ ชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อ ใช้ในการลงทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ ใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร

ประเภท

: หุ ้นกูท้ ุกประเภทและรู ปแบบ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ื อหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ื อ มีหรื อไม่มีหลักประกันหรื อผูค้ ้ าํ ประกัน มีหรื อไม่มีผแู ้ ทน
ผูถ้ ื อหุ ้นกู้ ด้อยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ ้นกู้ในแต่ละ
คราวและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สกุลเงิน

: เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า

มูลค่ ารวมของหุ้นกู้

อัตราดอกเบีย้

: มูลค่าเงิ นต้นรวมของหุ ้นกู้ไม่เกิ น 2,000 ล้านบาท (หนึ่ งพันห้าร้ อยล้านบาท) หรื อเงิ นในสกุลอื่ นในจํานวนที่ เที ยบเท่า ทั้งนี้
บริ ษทั สามารถออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นคราวเดียวกันหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ ้นกูเ้ พื่อ
ทดแทนหุ ้นกูเ้ ดิ มที่มีการไถ่ถอนในรู ปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดี ยวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกูท้ ี่บริ ษทั ออกและจําหน่ าย
แล้ว แต่ยงั ไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่วา่ ณ ขณะในขณะหนึ่งจะต้องมีจาํ นวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
: ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นแต่ละครั้ง

อายุ

: ไม่เกิน 7 ปี
หน้า 4 / 32

การไถ่ ถอนก่ อน
ครบกําหนดอายุ

: ผูถ้ ือหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั อาจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกําหนด ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ ้นกูท้ ี่ออกในแต่
ละคราว โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่ วยงานราชการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการจัดสรร

: เสนอขายหุ ้นกู้ท้ งั หมดในคราวเดี ยว โดยแบ่งหุ ้นกูอ้ อกเป็ นหลายชุ ด หรื อ ชุ ดเดี ยว หรื อ ทยอยออกหุ ้นกู้เป็ นหลายคราวก็ได้
โดยอาจเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อ ให้แก่ผลู ้ งทุนในวงจํากัด และ/หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุน
รายใหญ่ และ/หรื อ ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ไม่ ว่ า จะเสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ในต่ า งประเทศ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก ํา หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น และ/หรื อ ตามประกาศ
กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั
: ทยอยคืนเงินต้นหรื อชําระงวดเดี ยวเมื่อครบกําหนด ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในหุ ้นกู้

การชําระคื นเงินต้ น

รวมทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิมอบอํานาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการบริ หาร
บริ ษทั และ/หรื อ บุคคลที่ ได้รับมอบหมายให้มีอาํ นาจในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้อง และ/หรื อ ต่อเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ซึ่ งรวมถึ ง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง)
เรื่ องต่างๆดังต่อไปนี้
1) การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการออกและการเสนอขายหุ ้นกู้ ซึ่ งรวมถึ ง (แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ) เช่น การ
กําหนดชื่ อหุ ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตราดอกเบี้ย สิ ทธิ ในการไถ่ ถอน วิธีการ
เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชําระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกําหนดสิ ทธิ เป็ นต้น ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออํานวยและตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นรู ปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรื อแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
2) ดําเนิ นการต่างๆ ที่จาํ เป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ ้นกูด้ งั กล่าว และมีอาํ นาจแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ ้นกู้ และ/หรื อ
ผูจ้ ดั จําหน่าย และ/หรื อ ผูร้ ั บประกันการจําหน่ าย และ/หรื อ ที่ปรึ กษาต่างๆ และ/หรื อ บุคคลอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรื อ ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น ตลอดจนดําเนิ นการขึ้นทะเบียนหุ ้นกูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนี้ หรื อตลาดรองอื่นๆ
3) การติดต่อ ให้ขอ้ มูล เจรจา เข้าทํา ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ซึ่ งรวมถึ ง (แต่ไม่
จํากัดเพียง) คําขออนุ ญาต หนังสื อชี้ ชวน แบบแสดงรายการข้อมู ล รวมถึ งเอกสารและหลัก ฐานต่ างๆ ที่ ตอ้ งยื่นให้แ ก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ หน่ วยงานอื่ นใดที่เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ดงั กล่ าว ตลอดจนติ ต่อประสานงาน และการยื่น
เอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ หน่วยงานอื่น หรื อ บุคคลอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การดําเนิ นการอื่นใด ที่จาํ เป็ นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั บรรลุผลสําเร็ จและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
โดยอายุการอนุมตั ิการออกหุ ้นกูใ้ ห้มีระยะเวลาภายใน 3 ปี หลังจากได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูป้ ระชุมผูถ้ ือหุ ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกู้
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุม และออก
เสี ยงแทนตนในการประชุ มครั้ งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ ง และยื่นต่อบริ ษทั ก่อนเข้าร่ วมประชุ มด้วย
ส่วนผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติซ่ ึงแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อ แบบ ค
แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ตามรายละเอียดซึ่ งแนบกับ
หนังสื อมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุ ้นได้
หากท่านผูถ้ ือหุ้นมีคาํ ถามที่ตอ้ งการให้บริ ษทั ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาํ เสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่ งคําถามล่วงหน้าได้ที่ ir@asiaprecision.com
หรื อ โทรสารหมายเลข 038-458-751 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยขอให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ซ่ ึ งบริ ษทั จะได้รวบรวมคําถามเพื่อชี้ แจง
ต่อไป
อนึ่ง บริ ษทั ได้กาํ หนดให้วนั ที่ 30 มีนาคม 2565 เป็ นวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่จะมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2565 (Record Date)
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุ ้นได้ โดยใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั ส่ งล่วงหน้า
แล้ว หรื อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.apcs.co.th และจัดส่งกลับมายังบริ ษทั ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารแนบ 5,6
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สําหรับผูถ้ ื อหุ้นที่จะเข้าร่ วมการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2565 บริ ษทั จะจัดให้มีมาตรการป้ องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผูท้ ี่เข้าร่ วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่ งครัด และมาตรการดังนี้
1. ไม่อนุญาตให้ ผูท้ ี่มีไข้ (อุณหภูมิต้ งั แต่ 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป) เข้าร่ วมประชุม
2. ผูท้ ี่เข้าร่ วมการประชุ มต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซี นป้ องกันโรคโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม (จาก Application หมอพร้ อม หรื อ
Vaccine Passport
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการป้ องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่ กระจายของเชื้ อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นต่อไป
บริ ษทั ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ้น ในการปฏิบตั ิตน ระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2565 ดังนี้
1. กรุ ณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2. กรุ ณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรื อเจลแอลกอฮอล์
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก ) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
4. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น
5. หากมีไข้ ไอ นํ้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ขอขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านเป็ นอย่างสู งและหวังอย่างยิง่ ที่จะได้รับความร่ วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดี เพื่อสุ ขภาพอนามัยที่ดีของผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

(นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร

** บริษทั งดแจกของชํ าร่ วย เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายความโปร่ งใส และเป็ นแนวทางที่หน่ วยงานกํากับดูแลได้ รณรงค์ ให้ ลดเลิกการแจกของชําร่ วยใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ งดแจก รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรู ปเล่ มในวันประชุ ม เพื่อลดการสั มผัส
สิ่งของร่ วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุ ขอนามัยของผู้เข้ าร่ วมประชุ มทุกท่ าน
แผนที่สถานที่ประชุ ม
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