วันที่ 22 มิถุนายน 2563
ที่ ตฟ. 7/2563
เรื่อง กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 / วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม / ระเบียบวาระการประชุม และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 250 เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2563 ได้มีมติดังนี้
1. ก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 26 ประจ าปี 2563 ในวั น พุ ธ ที่ 5 สิ ง หาคม 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
2. กาหนดวั น กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้ น (Record Date) ที่ มี สิ ท ธิเข้าร่วมประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ครั้งที่ 26
ประจาปี 2563 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจาปี 2563 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมั ติการจัดสรรกาไร การงดจ่ายเงิน ปั นผลเพิ่ม เติ มส าหรับผลประกอบการ
ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มี มติมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้อานวยการ มี
อานาจในการกาหนดรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากมีความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น วัน
เวลา สถานที่ประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
5. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจาณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และอนุมัติการงดจ่ายเงิน
ปั น ผลเพิ่ ม เติ ม ส าหรับ ผลประกอบการปี 2562 เนื่ องจากบริษั ท ได้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลส าหรับ ผล การ
ดาเนินงานในปี 2562 แล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท จากจานวนหุ้น
ทั้งหมด 7,870,000 หุ้น เป็นเงิน 78,700,000.00 บาท และจ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยการพิจารณา
อนุ มั ติ การจ่ ายเงิน ปั น ผลระหว่ า งกาลดั งกล่ า ว เป็ น ไปเพื่ อมิ ให้ สิ ท ธิ ในการรับ เงิน ปั น ผลของผู้ ถือ หุ้ น ต้ องได้ รับ
ผลกระทบจากการเลื่อนกาหนดวัน ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19)

6. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระจานวน 5 คน กลับเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
3. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
4. นายอมร
อัศวานันท์
5. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
7. เห็นควรเสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่า
สอบบัญชีประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ดร.วิรัช อภิเมธีดารง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ
4. ดร.ปรีชา สวน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 และ/หรือ
5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463
แห่งบริษัท สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีเป็นจานวนเงิน 1,280,000.00 บาท
ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เป็นการล่วงหน้า
โดยเปิ ดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทาการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจาปี 2563
พร้ อ มเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.fareastfamelineddb.com) ในหั ว ข้ อ Investor
Relations ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
มาลี ลีลาศิริวงศ์
(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)
กรรมการ

