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ท่ี ECF2 010/2561 
 
 12 มนีาคม 2561 

 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั การจ่ายเงนิปันผล การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั และก าหนดวนัและระเบยีบ

วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2561 ของบรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เมื่อ
วนัที่ 12 มนีาคม 2561 ไดม้มีตทิี่ส าคญั ดงันี้ 

 
1. มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 2560 ซึง่เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจากผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 2560 (จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ) ในอตัราหุน้ละ 0.0603 บาท แบ่งเป็น 
- จ่ายจากสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 0.0173 บาทต่อหุน้  
- จ่ายจากสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) ทีต่้องเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ย

ละ 20 ของก าไรสทุธ ิ0.0430 บาทต่อหุน้  
รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 51,957,827 บาท (ห้าสบิเอด็ลา้นเก้าแสนหา้หมื่นเจด็พนัแปดรอ้ย

ยีส่บิเจด็บาท) โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่4 พฤษภาคม 
2561 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยเสนอรายละเอยีด
การจ่ายเงนิปันผลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิต่อไป นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 3.60 ลา้นบาท จากผลประกอบการบรษิทัปี 2560  

2. มมีตอินุมตัขิอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ในการแต่งตัง้ (1) รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ (2) นายชาล ี
สขุสวสัดิ ์และ (3) นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ ์ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิต่อไป 

3. มมีตอินุมตัขิอ้เสนอของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบั
ปี 2561 เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 9,000,000 บาท (เกา้ลา้นบาทถว้น) และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

4. มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5389 หรอืนายเมธ ีรตันศรี
เมธา ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3425 หรอืนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่
2803 หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่นที ่บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั เหน็ควรและเหมาะสม เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชเีป็นจ านวน
เงนิไม่เกนิ 2,450,000 บาทต่อปี (สองลา้นสีแ่สนหา้หมื่นบาทถว้น) และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัต่ิอไป 

5. มมีตอินุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 6 ตามทีไ่ดร้บัแจง้จากฝ่ายกฎหมาย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และขอ้ 35 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 
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ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิต่อไป 

6. มมีตอินุมตัใิหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัที ่25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ หอ้งศรนีครนิทร ์1 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่ เลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี ระเบียบวาระการประชุม / ความเหน็ของคณะกรรมการ 
1. เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
2. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 

2560 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 

3. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ในรอบปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2560 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ในรอบบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2560 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

4. พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
บริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี  2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการ
พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัช ีบรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั 

5. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 สิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 อตัราหุน้ละ 0.0603 
บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 51,957,827  

6. พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิการแต่งตัง้ (1) รศ.ดร.มนตร ีโสคติยานุรกัษ์ (2) นายชาล ีสุขสวสัดิ ์และ (3) 
นางวราภรณ์ สุขสวสัดิ ์กรรมการที่ครบวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป
อกีวาระหนึ่ง 

7. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ในจ านวนวงเงนิไม่เกนิ 9,000,000 บาท  

8. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและการก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2561 
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วาระท่ี ระเบียบวาระการประชุม / ความเหน็ของคณะกรรมการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5389 หรอืนายเมธ ี
รตันศรเีมธา ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3425 หรอืนายพศิษิฐ์ ชวีะเรอืงโรจน์ ผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2803 หรอื หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่นที ่บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอส
โซซเิอท จ ากดั เหน็ควรและเหมาะสม เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบั
ปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,450,000 บาท
ต่อปี 

9. พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 6. และขอ้ 35.  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 6. และขอ้ 35.  

10. เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 

7. มมีติอนุมตัิให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 26 
มนีาคม 2561  

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


