ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/027/2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง
เรียน

ขอแจ้ งมติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้ า พเจ้ าบริ ษั ท อี ส เทอร์ น สตาร์ เรี ย ล เอสเตท จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจ้ ง มติ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในเรื่องที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ของบริ ษั ท ประจ าปี สิ้ นสุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งเป็ นเงินสารอง
ตามกฎหมายจ านวน 12,000,000 บาท และการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับ ผลการด าเนินงานประจาปี 2563 ให้ แ ก่
ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท จ านวน 5,022,246,185 หุ้ น ในอั ต ราหุ้ นละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงิ น ปั นผลทั้ ง สิ้ น
50,222,461.85 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record
Date) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
3. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้
3.1 เลือกตั้งให้ นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็ นกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
3.2 เลือกตั้งให้ นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ และ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์
ซึ่งเป็ นกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
ดั งนั้ น หลังจากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ มี ม ติ เลือ กตั้ งกรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่ อ อกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระในครั้งนี้ บริษัทจะมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คนดังนี้
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นายอานันท์
นายพงศ์พินิต
นายปรีชา
นายเจษฎา
นางสุนันทา
ดร.ชัชวิน
ดร.ต่อศักดิ์
นายฐิติวุฒิ
นายณัฐวิทย์
นายทินวรรธน์
นายไพบูลย์

ปันยารชุน
เดชะคุปต์
อุ่นจิตติ
พรหมจาต
เตียสุวรรณ์
เจริญรัชต์ภาคย์
เลิศศรีสกุลรัตน์
สุขพรชัยกุล
บุณยะวัฒน์
มหธราดล
วงศ์จงใจหาญ
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ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ

4. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการประจาปี
2564 ในวงเงิ น ไม่ เกิ น 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ พิ จ ารณาจั ด สรร
เงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม
5. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4496 หรื อ นางสาวพิ มพ์ ใจ มานิ ต ขจรกิ จ ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4521 หรื อ
นางสาวสุม นา พั นธ์พ งษ์ สานนท์ ผู้ สอบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 5872 หรือ นายชยพล ศุภ เศรษฐนนท์ ผู้ สอบบั ญ ชี
รับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ แห่ งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี 2564 และพิจารณากาหนดเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท
6. มี ม ติ ให้ ก าหนดวั นประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นของบริ ษั ท ครั้ งที่ 1/2564 ในวั นที่ 29 เมษายน 2564
เวล า 1 4 .0 0 น . ณ โรงแรมอิ น เตอร์ ค อนติ เนนตั ล กรุ ง เทพ มหานคร ห้ อง แพ ลททิ นั ม 1 เลขที่ 973
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิ นี เขตปทุ มวัน กรุงเทพมหานคร และก าหนดวาระในการประชุ ม สามั ญผู้ ถื อหุ้ น ของบริษัท
ครั้งที่ 1/2564 ให้ เป็ นดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี
2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการประจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้ ทาการประกาศเชิญชวนให้ ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมและหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการสาหรับการประชุม สามัญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 ตามหลัก เกณฑ์ท่ี บ ริษั ท ก าหนด ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอ
เรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
7. มี ม ติ ให้ ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิเข้ าร่ วมประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ครั้ งที่ 1/2564
ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (Record Date)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

______________________

(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์)
กรรมการผู้จดั การ
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