ที่ APCO.002/2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ วัตถุประสงค์ และกาหนดวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (แก้ ไข)
กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จากัด (มหาชน) ใคร่ ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2561 ที่ได้ ประชุม
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึง่ มีมติที่สาคัญ ดังนี ้
1. อนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- จ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 108 ล้ านบาท
โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการจ่ายจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par) เดิม 0.10 บาทต่อหุ้น
- กาหนดให้ วนั ที่ 18 เมษายน 2561 เป็ นวันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแก่
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
3. อนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระประจาปี 2561 จานวน 2 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการใน
ตาแหน่งเดิมอีกหนึง่ วาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1 นางมาลีรัตน์ ปลื ้มจิตรชม
2 นายชินการ สมะลาภา
4. ให้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้ านบาท
5. ให้ แต่งตังนายประดิ
้
ษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรื อ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทประจาปี 2561 โดย
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1.2 ล้ านบาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
6. อนุมัติการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ข องบริ ษัทจากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท จากหุ้นสามัญจด
ทะเบียนเดิม จานวน 3,000 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนใหม่ จานวน 600 ล้ านหุ้น โดยใช้ วิธีคานวณในอัตราหุ้นเดิม
5 หุ้น เป็ น 1 หุ้นใหม่ ในกรณี ที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคานวณ บริ ษัท จะให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเป็ นผู้บริ หารจัดการ เพื่อให้
สิทธิของผู้ถือหุ้นได้ รับความคุ้มครอง และอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท
7. อนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(1) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความข้ อ 6 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ดังนี ้
ข้อ 6. เข้าร่ วมในกิ จการร่ วมค้า เข้าร่ วมลงทุน กับบุคคลธรรมดา นิ ติบุคคล หรื อคณะบุคคล เข้าถื อหุ้นในบริ ษัท
มหาชนจากัด บริ ษัทจากัด หรื อ เข้าเป็ นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิ ด ในห้างหุ้นส่วนจากัด ไม่ ว่าบริ ษัท
มหาชนจากัด บริ ษทั จากัด หรื อห้างหุน้ ส่วนจากัดนัน้ จะมี วตั ถุประสงค์ตรงกับบริ ษัทหรื อไม่ก็ตาม

(2) แก้ ไขข้ อความข้ อ 18 และ 25 บางส่วน เพื่อไม่ให้ มีลกั ษณะขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี ้
ข้อ 18. ประกอบกิ จการโรงสี โรงเลื ่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิ ตเซรามิ คและเครื ่ อง
เคลื อบ โรงงานผลิ ตเครื ่ องปั้ นดิ นเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ ามันพื ช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ
โรงงานทอผ้า โรงงานปั่ น ด้า ย โรงงานย้อ มและพิ มพ์ ล วดลายผ้า โรงงานผลิ ต และหล่ อ ดอกยางรถยนต์
โรงงานผลิ ตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิ ตอาหารสาเร็ จรู ป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ ส
โรงงานบุหรี ่ โรงงานน้ าตาล โรงงานผลิ ตเครื ่ องใช้พลาสติ ก โรงงานรี ดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิ ตบาน
ประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิ ตเครื ่องดืม่ โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
ข้อ 25. ประกอบกิ จการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื ่น สถาน
พักตากอากาศ สนามกี ฬา สระว่ายน้า
(3) ยกเลิกข้ อ 27 ดังนี ้
ข้อ 27. ประกอบกิ จการนาเทีย่ ว รวมธุรกิ จทีเ่ กี ่ยวข้องกับการนาเทีย่ วทุกชนิ ด
เนื่องจากตามระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทกลางกาหนดให้ ธุรกิจดังกล่าวต้ องได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องก่อน
(4) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จานวน 1 ข้ อ เพื่อให้ ครอบคลุมกิจการของบริ ษัท ดังนี ้
ข้อ 44. ประกอบกิ จการให้คาปรึ กษา ให้บริ การด้านสุขภาพและความงาม และผลิ ตภัณฑ์ ดา้ นสุขภาพและความงาม
8. ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยเพิ่มข้ อที่ 16 และแก้ ไขข้ อที่ 34 เป็ น 35 ดังนี ้
ข้อ 16 หุ้นของบริ ษัทสามารถโอนได้โดยไม่ มีข้อ จากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้ เป็ นเหตุให้บุคคลที ่มิใช่สญ
ั ชาติ ไทย
ในขณะใดขณะหนึ่งถือหุน้ รวมกันเกิ นกว่าร้อยละสามสิ บ (30) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ข้อ 35 (ใหม่) กรรมการผูม้ ี อานาจลงลายมื อชือ่ แทนบริ ษทั เพือ่ มี ผลผูกพันบริ ษทั ได้คือ
1. กรรมการสองคน (2) คน ยกเว้นกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบลงลายมื อชื ่อร่ วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั
2. กรรมการหนึ่งคน (1) คน ลงลายมื อชื ่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษัท เฉพาะเรื ่ องยื ่นคาร้ อง คา
ขอ หรื อการติ ดต่อกับหน่วยงานราชการ หรื อรัฐวิ สาหกิ จ เพือ่ ให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสาคัญ และ
สิ ทธิ ต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท ตลอดจนการทานิ ติกรรมกับบริ ษัทเอกชนต่างๆ เพือ่ ธุรกรรม
ตามปกติ ของบริ ษทั และการรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรื อสาเนาเอกสารของบริ ษทั
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการมี อานาจพิ จารณากาหนดและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงชื ่อกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
9. มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท เลขที่
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยมี
วาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจาปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทจากหุ้นละ 0.10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50
บาท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และแก้ ไขบริ คณห์สนธิข้อ 3 ของบริ ษัท
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร

