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ท่ี   045/2560 

 

14   มีนาคม  2560 

 

เรื่อง     1.   การจายเงินปนผล , กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 66 และวันเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัด   

                 ประชุมสามัญผูถือหุน 

           2.   อนุมัติการตออายุสัญญาคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือใหแก บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จํากัด 

         ภายในวงเงิน 9 ลานบาท ตอ transcosmos inc.  

  3.   อนุมัติการตออายุสัญญาคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือใหแก บริษัท สห โตคิว คอรปอเรช่ัน จํากัด ภายใน  

      วงเงิน 84 ลานบาท ตอ TOKYU CORPORATION 

 

เรียน    กรรมการและผูจัดการ 

          ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 ดวยคณะกรรมการ บริษัท  สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี 11   

(ชุดท่ี 23)  เมื่อวันท่ี 14  มีนาคม 2560  ไดมีมติดังนี้ 

1. ใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ  1.30  บาท  โดยจายจากกําไรสะสมของบริษัทท่ีเสียภาษีเงินได 

นิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30  กําหนดจายในวันอังคารท่ี  23  พฤษภาคม  2560  และใหเสนอท่ีประชุมสามัญ 

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

 2.   กรรมการบริษัทท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 66 นี้ มี 5 ทาน คือ 

 1. นายบุญปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ  

 2. นายเวทิต โชควัฒนา  กรรมการรองผูอํานวยการ 

 3. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี  กรรมการ 

  4.  นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5. นายวศิน เตยะธิติ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไมรวมกรรมการบริษัทท่ีไดรับการเสนอช่ือ   มีมติใหความเห็นชอบเลือกต้ัง      

กรรมการบริษัท ซ่ึงพนจากตําแหนงกรรมการ จํานวน  5  ทาน เปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  และใหเสนอท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

3. กําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date)  ท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี 66 

ในวันท่ี  28   มีนาคม 2560  และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี  29  มีนาคม 2560  

4.   กําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน  (Record Date)   ท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี  8  พฤษภาคม 2560  

และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก 

การโอนหุนในวันท่ี  9  พฤษภาคม 2560 
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 5.   กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 66 ในวันจันทรท่ี  24 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.   

ณ หองเจาพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  

10120  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 (1)   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 65 เมื่อวันท่ี  25  เมษายน 2559 

 (2)   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

 (3)   พิจารณาอนุมัติงบการเงินส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(4)   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 

(5)    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีตองออกตามวาระ   

(6) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

 (7) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

(8)     พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ตามท่ีบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อ

รับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ถึง

วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลใด

เขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

 ท้ังนี้ บริษัทฯ จะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี  66  พรอมเอกสารประกอบ 

การประชุมสามัญผูถือหุนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซดของบริษัท (www.sahapat.co.th) ในหัวขอ   

การประชุมผูถือหุน ซ่ึงผูถือหุนสามารถดูไดต้ังแตวันท่ี  17  มีนาคม  2560 สําหรับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญ 

ผูถือหุนพรอมเอกสารส่ิงท่ีสงมาดวยฉบับจริง จะนําสงใหผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามรายช่ือผูถือหุนท่ีปรากฏ  

ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนวันท่ี 29 มีนาคม 2560  เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 66   

 

   6.  อนุมัติการตออายุสัญญาคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือใหแก บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จํากัด 

ภายในวงเงิน 9 ลานบาท ตอ  transcosmos inc. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.  วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ  :   ภายในเดือนมีนาคม 2560 

           2.  คูกรณีท่ีเก่ียวของ   

     -  ผูคํ้าประกัน  :   บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 

        -  ผูขอใหคํ้าประกัน         :   บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จํากัด 

    3.  ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ              :   การใหความชวยเหลือทางการเงิน ตามสัดสวนการถือหุน 

                       โดยการคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือใหแกบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

             ตามสัดสวน  ซ่ึงบริษัทถือหุนบริษัท ทรานสคอสมอส  

             (ไทยแลนด) จํากัด รอยละ 9 
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 4. รายละเอียดของรายการ 

   -  ช่ือบริษัทท่ีขอใหคํ้าประกัน              :   บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จํากัด 

   -  มูลคาคํ้าประกัน                 :   9,000,000 บาท ตอ transcosmos inc.  (ประเทศญ่ีปุน)

          ตามสัดสวนการถือหุนซ่ึงเปนการตออายุสัญญาคํ้าประกัน

        ออกไปอีก 1 ป  เริ่มต้ังแต 16 มีนาคม 2560 

 5. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ :   มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน คือ 

  1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง         ถือหุน  บมจ. สหพัฒนพิบูล                  20.00 %  

                                                           ถือหุน  บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)  9.00 % 

  2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล      ถือหุน  บมจ. สหพัฒนพิบูล                   10.19 % 

    ถือหุน  บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) 9.00 % 

 6. วัตถุประสงคการคํ้าประกัน                   :   ปฏิบัติตามสัญญารวมทุน 

 7. กรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย               :  -ไมมี - 

 8. ความเห็นท่ีแตกตางของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท  :    -ไมมี - 

 9.  ขนาดของรายการ                      

  รายการดังกลาว เขาขายรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  ตามประกาศคณะกรรมการ 

กํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภทการใหความชวยเหลือทางการเงิน โดยการคํ้า

ประกันตามสัดสวนการถือหุน ซ่ึงตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยไมตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  

 

  7. อนุมัติการตออายุสัญญาคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือใหแก บริษัท สห โตคิว คอรปอเรช่ัน จํากัด ภายใน 

วงเงิน 84 ลานบาท ตอ TOKYU CORPORATION โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.  วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ  :   ภายในเดือนมีนาคม 2560 

           2.  คูกรณีท่ีเก่ียวของ   

     -  ผูคํ้าประกัน  :   บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  

        -  ผูขอใหคํ้าประกัน         :   บริษัท สห โตคิว คอรปอเรช่ัน จํากัด 

  3.  ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ             :    การใหความชวยเหลือทางการเงิน โดยการคํ้าประกัน 

   วงเงินสินเช่ือใหแกบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามสัดสวน 

   การถือหุน  ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุน บริษัท สห โตคิว  

   คอรปอเรช่ัน จํากัด รอยละ 12 

 4. รายละเอียดของรายการ 

   -  ช่ือบริษัทท่ีขอคํ้าประกัน                  :   บริษัท สห โตคิว คอรปอเรช่ัน จํากัด 

   -  มูลคาการคํ้าประกัน                 :  จํานวน 84,000,000 บาท ตามสัดสวน 

       การถือหุนในบริษัท สห โตคิว คอรปอเรช่ัน จํากัด  

       ตอ TOKYO CORPORATION (ญ่ีปุน) ซ่ึงเปนการตออายุ 

        วงเงินสินเช่ือออกไปอีก 2 เดือน โดยเริ่มต้ังแต 1   

        เมษายน 2560  ถึง 31 พฤษภาคม 2560 
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 5. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ  :  มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน 

      1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง         ถือหุน  บมจ. สหพัฒนพิบูล          20.00 %  

                                                           ถือหุน  บจ. สห โตคิว คอรปอเรช่ัน 20.00 % 

  2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล      ถือหุน  บมจ. สหพัฒนพิบูล           10.19 % 

    ถือหุน  บจ. สห โตคิว คอรปอเรช่ัน 12.00 % 

 6. วัตถุประสงคในการทํารายการ               : ปฏิบัติตามสัญญารวมทุน 

 7.  กรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย               :   ไดออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียง 

 8. ความเห็นท่ีแตกตางของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท  :    -ไมมี - 

             9.  ขนาดของรายการ 

  รายการดังกลาว เขาขายรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  ตามประกาศคณะกรรมการ 

กํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภทการใหความชวยเหลือทางการเงิน โดย 

การคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน ซ่ึงตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย โดยไมตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  

 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

                                                                            (นางผาสุข  รักษาวงศ , นายเวทิต  โชควัฒนา) 

                                                                                                    กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


