ทะเบียนเลขที่ 0107537001722

23 มีนาคม 2561
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
(2) รายงานประจาปี 2560 พร้อมทั้งงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(4) รายละเอียดประกอบวาระทีเ่ สนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(5) ข้อบังคับและข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
(7) แบบฟอร์มลงทะเบียน
(8) หนังสือมอบฉันทะ
ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ
ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ที่
บริษัทได้จัดทาขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสาเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2.

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจการของ
บริษัทประจาปี 2560 ให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3.

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 112
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้นพิ จารณาและอนุ มัติ ง บการเงิ น
ประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4.

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: ด้วยบริษัทมีผลกาไรสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 757,635,350 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 115 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่า
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ร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 116 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย รวมเป็นจานวน
252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทอีก
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงิน
กาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560 ดังนี้
(1) ไม่จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสารองครบถ้วนตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว
(2) จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 631,696,813.20 บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.38 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
เป็นเงินจานวน 210,565,604.40 บาท สาหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208.80 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจานวน
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกาหนดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ครั้งที่ 24 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจาก
ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
5.

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกาหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
จานวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ (2) นางณินทิรา โสภณพนิช (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็น
กรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา
ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก
กรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
(2) นางณินทิรา โสภณพนิช (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

6.

พิจารณาและอนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 43 ซึ่ ง ก าหนดให้ ก ารจ่ า ยเงิ น หรื อ
ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อาจจะกาหนดเป็นจานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ จะให้
มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผล
ตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับนัน้ สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

2

ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท
โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
7.

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กาหนดให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบตามข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้
(1) นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ
(2) นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ
(3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 และ/หรือ
(4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315
แห่งบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 พร้อมทัง้ กาหนด
ค่าตอบแทนเป็นเงินจานวน 1,100,000 บาท

8.

พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่
ที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หาก
ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคาถามหรือข้อคิดเห็นใดไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ ได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายวิรัช อภิเมธีธารง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในวาระพิจารณาใดๆ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทาหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ม
การประชุมด้วย
อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมานี้เป็นแบบ ข. ซึ่งกาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้
เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นใดที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น (Custodian) ซึ่งต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหรือจะ download
จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplusgroup.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร
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