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ที ่  064 / 2560  

24  เมษายน  2560 
 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่66 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามทีบ่รษิทั สหพฒันพบิลู จ ากดั (มหาชน)  ไดป้ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้ที ่ 66  เมื่อวนัที ่ 24 เมษายน 

2560  ไปแลว้นัน้ ขณะทีเ่ริม่ประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุม 77 คน  จ านวน 139  ราย ถอืหุน้รวม 

267,561,651 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ  81.08 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้   และในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีน

เขา้ร่วมประชมุ ภายหลงัจากทีก่ารประชุมไดเ้ริม่แลว้   ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดต้ามวาระทีเ่หลอือยู่  และ

บรษิทัจะนบัรวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้รว่มประชมุระหว่างการประชมุเป็นองคป์ระชมุตัง้แต่วาระทีไ่ดอ้อกเสยีง

ลงคะแนน ทีป่ระชุมไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่65  ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย 267,561,651 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ  100  ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย             -  ไม่ม ี -       

งดออกเสยีง     -  ไม่ม ี - 

2. รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

3. อนุมตังิบการเงนิ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย  267,569,519  เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100  ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย      -  ไม่ม ี -       

งดออกเสยีง     -  ไม่ม ี -    

4. อนุมตักิารจดัสรรก าไรตามทีค่ณะกรรมการเสนอ และใหจ้่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสมของบรษิทัทีเ่สยีภาษี

เงนิไดน้ิตบิุคคลไวแ้ลว้ในอตัรารอ้ยละ   30   แก่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผลตามทีป่รากฏรายชือ่ ณ วนั

ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที ่8 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที ่9 

พฤษภาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.30 บาท โดยจ่ายในวนัที ่23 พฤษภาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย  267,677,319  เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ  100  ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย      -  ไม่ม ี -       

งดออกเสยีง     -  ไม่ม ี - 
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5. อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ  

อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 5 ท่าน โดยเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั

เป็นรายบุคคล  ดงัรายนามต่อไปนี้  

  1.   นายบุญปกรณ์   โชควฒันา 

เหน็ดว้ย  267,689,977 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย               -  ไม่ม ี -       

งดออกเสยีง      -  ไม่ม ี - 
 

  2.   นายเวทติ โชควฒันา 

เหน็ดว้ย  267,689,977 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย             -  ไม่ม ี -       

งดออกเสยีง      -  ไม่ม ี -   
 

  3.   นายบุญฤทธิ ์  มหามนตร ี

เหน็ดว้ย  267,689,977 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย              -  ไม่ม ี -  

งดออกเสยีง    -  ไม่ม ี -  
 

  4.   นายขจรศกัดิ ์     วนัรตัน์เศรษฐ 

เหน็ดว้ย   267,689,967 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999963  ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 10  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000037 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง          -  ไม่ม ี - 

  5.   นายวศนิ           เตยะธติ ิ

เหน็ดว้ย  267,689,967 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999963  ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 10  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000037  ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง     -  ไม่ม ี -      
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  ดงันัน้ คณะกรรมการของบรษิทั ปี 2560  มจี านวน 15 ท่าน ดงันี้ 

 1.   นายบุญปกรณ์    โชควฒันา   2.   นายบุณยสทิธิ ์ โชควฒันา 

 3.   นายบุญชยั      โชควฒันา                   4.   นายบุญฤทธิ ์ มหามนตร ี

 5.   นายขจรศกัดิ ์วนัรตัน์เศรษฐ     6.   นายวศนิ    เตยะธติ ิ                      

 7.   นายสรุนิทร ์ วฒันศริพิงษ ์    8.   นายสจุรติ ปจัฉมินนัท ์                 

 9.   นายเวทติ โชควฒันา   10   นางผาสขุ รกัษาวงศ ์                   

 11.  พลต ารวจตรภีาณุรตัน์  มเีพยีร   12.   นายเพชร พะเนียงเวทย ์

 13.  นางสาวศริลิกัษณ์    ธนสารศลิป์   14.   นางชยัลดา         ตนัตเิวชกุล                 

                        15.  นายแพทยว์ชิยั    เจรญิวงค ์

          โดยบรษิทัฯ มกีรรมการอสิระครบตามจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ  

 คอื  นายขจรศกัดิ ์ วนัรตัน์เศรษฐ ,  นายวศนิ  เตยะธติ ิ, พลต ารวจตรภีาณุรตัน์  มเีพยีร,  

 นายสรุนิทร ์ วฒันศริพิงษ์  และ นายแพทยว์ชิยั   เจรญิวงค ์ โดย นายขจรศกัดิ ์ วนัรตัน์เศรษฐ       

 นายวศนิ  เตยะธติ ิ, พลต ารวจตรภีาณุรตัน์  มเีพยีร และ นายสรุนิทร ์ วฒันศริพิงษ์   

 เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 

6.  อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ในวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 15  ลา้นบาท ทัง้นี้ไม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอื 

 สวสัดกิารทีก่รรมการบรษิทัไดร้บัในฐานะพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั และใหจ้่ายดงันี้ 

  1.  ในการท าหน้าทีก่รรมการบรษิทั จ่ายเป็น 

    -  ค่าเบีย้ประชมุ  (เฉพาะกรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ประชมุ) 

        ประธาน   12,000.-บาท/ครัง้ 

       กรรมการ   10,000.-บาท/ครัง้ 

- ค่าตอบแทนประจ าปี จ่ายใหแ้กก่รรมการบรษิทัทุกคน โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทั 

 เป็นผูพ้จิารณาจดัสรร 

2. ในการท าหน้าทีก่รรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น 

    -  ค่าเบีย้ประชมุรายไตรมาส 

        ประธาน  ไตรมาสละ 60,000.-บาท 

       กรรมการ        ไตรมาสละ         30,000.-บาท 

3. ในการท าหน้าทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งและต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ จ่ายเป็น 

    -  ค่าเบีย้ประชมุ  (เฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ประชมุ)        

     ประธาน     4,000.-บาท/ครัง้ 

         กรรมการ 3,000.-บาท/ครัง้ 

  -    สทิธปิระโยชน์อื่น   - ไม่ม ี- 

  - ส าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ขึน้นัน้ 

       ก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม 

       และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
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  ทัง้นี้ ตัง้แต่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ และใหใ้ชจ้นกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงโดยคา่ตอบแทน 

  ทีจ่่ายตอ้งไม่เกนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย  267,698,477 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย     -  ไม่ม ี -       

งดออกเสยีง     -  ไม่ม ี -   

 7.  อนุมตัแิต่งตัง้นางสวุมิล  กฤตยาเกยีรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2982  และ/หรอื  

  นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จติร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 8125 และ/หรอื นายนพฤกษ์  พษิณุวงษ์ ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7764  แห่งบรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัประจ าปี 2560  และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชดีงันี้  

สอบทานงบการเงนิไตรมาส 1, 2 และ 3        570,000  บาท 

สอบทานงบการเงนิรวมไตรมาส 1, 2 และ 3        210,000   บาท 

ค่าตรวจสอบบญัชปีระจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560        755,000   บาท 

ค่าตรวจสอบงบการเงนิรวมสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560                                90,000   บาท 

                                       รวม                                            1,625,000  บาท 

 ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย  267,698,477 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย     -  ไม่ม ี -       

งดออกเสยีง     -  ไม่ม ี -   

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

                                                                           ( นางผาสขุ  รกัษาวงศ ์, นายเวทติ  โชควฒันา ) 

                                                                          กรรมการ   

  


