หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558
บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2558
เวลา 13.00 น.

ณ หองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรต
เลขที่ 99/2 หมู 8 ถนนพหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130

บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
401/1 หมู 8 อาคารเอบิโก ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร 02-9925858-80 โทรสาร 02-9925782
8เมษายน2558
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558

เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 (เอกสารแนบ 1)
2. รายงานประจําปและงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (CD-ROM)
3. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 2)
4. ขอมูลเบื้องตนของผูรบั มอบฉันทะเขาประชุมผูถือหุน สามัญประจําป 2558 (เอกสารแนบ 3)
5. ประวัติกรรมการที่เสนอใหแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหม (เอกสารแนบ 4)
6. ขอบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน (เอกสารแนบ 5)
7. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ7)

ดวยที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558ได
มีมติใหจัดการประชุมผูถือหุนของบริษัทประจําป 2558 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2558ณ หองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร
พอรต เลขที่ 99/2 หมู 8 ถนนพหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับ รองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ป ระชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
วาระที่ 2 พิจารณารับ ทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ป ระชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2557
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ป ระชุมผูถือหุนรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําป 2557
ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว

Abico Holdings Public Company Limited. 401/1 Moo 8 Abico Building 5th Fl., Phaholyothin rd., Lumlookka, Phathumthani 12130
Tel. 02-9925858-80 Fax. 02-9925782

วาระที่ 4พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรที่ตองสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ
1. เห็นควรจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนทุน สํารองตามกฏหมายเนื่องจากบริษัท ฯ มีทุน สํารองตาม
กฏหมายยังไมครบตามที่กฏหมายกําหนด
2. เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถือ หุ น สามั ญสํ า หรั บ ผลการ
ดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท(หาสตางค) เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย
11,750,000 บาท
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ บริษัทจะจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินไดและเงินสํารองทุกประเภทตามที่กฎหมายไดกําหนดไว อยางไรก็
ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัท ในเครือรวมถึงความ
จําเปนและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเขารับ ตําแหนง
ใหม ดังนี้
1. นายฉัตรชัย บุญรัตน

กรรมการ

2. นายเขมทัต สุคนธสิงห

กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณา และอนุมัติการกําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็น ควรใหที่ป ระชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2558
ความเห็ น ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบเช น เดี ย วกั บ ข อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบว า ที่ ป ระชุ ม ผู ถือหุน เห็น ควรแตง ตั้ง นางสาวกุ ลธิ ดา
ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบ
บัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุ จิตานนท ผูสอบบัญชีรั บ อนุญาต
เลขที่ 4054 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีป ระจําป 2558 ของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท เปน จํานวน
เงิน 540,000 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวขางตน ผูถือหุนทานใดประสงคจะ
แตงตั้งบุคคลเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ และนํามามอบตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ป ระชุมกอนเริ่ม
การประชุม

ขอแสดงความนับ ถือ
บริษทั เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด(มหาชน)

………………………………………………
(นายกิตติ วิไลวรางกูร)
กรรมการผูจัดการ

