ที่ 045/2560
14 มีนาคม 2560
เรื่อง

1. การจายเงินปนผล , กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 66 และวันเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัด
ประชุมสามัญผูถือหุน
2. อนุมัติการตออายุสัญญาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแก บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จํากัด
ภายในวงเงิน 9 ลานบาท ตอ transcosmos inc.
3. อนุมัติการตออายุสัญญาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแก บริษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จํากัด ภายใน
วงเงิน 84 ลานบาท ตอ TOKYU CORPORATION

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยคณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11

(ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ไดมีมติดังนี้
1.

ใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.30 บาท โดยจายจากกําไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได

นิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30 กําหนดจายในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 และใหเสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
2.

กรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 66 นี้ มี 5 ทาน คือ
1. นายบุญปกรณ

โชควัฒนา

รองประธานกรรมการ

2. นายเวทิต

โชควัฒนา

กรรมการรองผูอํานวยการ

3. นายบุญฤทธิ์

มหามนตรี

กรรมการ

4. นายขจรศักดิ์

วันรัตนเศรษฐ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

5. นายวศิน

เตยะธิติ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการบริษัทที่ไดรับการเสนอชื่อ มีมติใหความเห็นชอบเลือกตั้ง
กรรมการบริษัท ซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการ จํานวน 5 ทาน เปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และใหเสนอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
3.

กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 66

ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 29 มีนาคม 2560
4. กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
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5. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 66 ในวันจันทรที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หองเจาพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
(1)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

(2)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมา

(3)

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(4)

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล

(5)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระ

(6)

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท

(7)

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

(8)

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ตามที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด
เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 66 พรอมเอกสารประกอบ
การประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซดของบริษัท (www.sahapat.co.th) ในหัวขอ
การประชุมผูถือหุน ซึ่งผูถือหุนสามารถดูไดตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2560 สําหรับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญ
ผูถือหุนพรอมเอกสารสิ่งที่สงมาดวยฉบับจริง จะนําสงใหผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามรายชื่อผูถือหุนที่ปรากฏ
ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 66
6. อนุมัติการตออายุสัญญาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแก บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จํากัด
ภายในวงเงิน 9 ลานบาท ตอ transcosmos inc. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
:

ภายในเดือนมีนาคม 2560

- ผูค้ําประกัน

:

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

- ผูขอใหค้ําประกัน

:

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จํากัด

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
2. คูกรณีที่เกี่ยวของ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

: การใหความชวยเหลือทางการเงิน ตามสัดสวนการถือหุน
โดยการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามสัดสวน ซึ่งบริษัทถือหุนบริษัท ทรานสคอสมอส
(ไทยแลนด) จํากัด รอยละ 9
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4. รายละเอียดของรายการ
- ชื่อบริษัทที่ขอใหค้ําประกัน

:

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จํากัด

- มูลคาค้ําประกัน

: 9,000,000 บาท ตอ transcosmos inc. (ประเทศญี่ปุน)
ตามสัดสวนการถือหุนซึ่งเปนการตออายุสัญญาค้ําประกัน
ออกไปอีก 1 ป เริ่มตั้งแต 16 มีนาคม 2560

5. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ : มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน คือ
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

ถือหุน บมจ. สหพัฒนพิบูล

20.00 %

ถือหุน บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) 9.00 %
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

ถือหุน บมจ. สหพัฒนพิบูล

10.19 %

ถือหุน บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) 9.00 %
6. วัตถุประสงคการค้ําประกัน

:

ปฏิบัติตามสัญญารวมทุน

7. กรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสีย

: -ไมมี -

8. ความเห็นที่แตกตางของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท :

-ไมมี -

9. ขนาดของรายการ
รายการดังกลาว เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการใหความชวยเหลือทางการเงิน โดยการค้ํา
ประกันตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
7. อนุมัติการตออายุสัญญาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแก บริษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จํากัด ภายใน
วงเงิน 84 ลานบาท ตอ TOKYU CORPORATION โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ

:

ภายในเดือนมีนาคม 2560

- ผูค้ําประกัน

:

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

- ผูขอใหค้ําประกัน

:

บริษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จํากัด

:

การใหความชวยเหลือทางการเงิน โดยการค้ําประกัน

2. คูกรณีที่เกี่ยวของ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

วงเงินสินเชื่อใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดสวน
การถือหุน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน บริษัท สห โตคิว
คอรปอเรชั่น จํากัด รอยละ 12
4. รายละเอียดของรายการ
- ชื่อบริษัทที่ขอค้ําประกัน

: บริษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จํากัด

- มูลคาการค้ําประกัน

:

จํานวน 84,000,000 บาท ตามสัดสวน
การถือหุนในบริษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จํากัด
ตอ TOKYO CORPORATION (ญี่ปุน) ซึ่งเปนการตออายุ
วงเงินสินเชื่อออกไปอีก 2 เดือน โดยเริ่มตั้งแต 1
เมษายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
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5. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ :
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน

ถือหุน บมจ. สหพัฒนพิบูล

20.00 %

ถือหุน บจ. สห โตคิว คอรปอเรชั่น 20.00 %
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

ถือหุน บมจ. สหพัฒนพิบูล

10.19 %

ถือหุน บจ. สห โตคิว คอรปอเรชั่น 12.00 %
6. วัตถุประสงคในการทํารายการ

:

ปฏิบัติตามสัญญารวมทุน

7. กรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสีย

: ไดออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียง

8. ความเห็นที่แตกตางของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท :

-ไมมี -

9. ขนาดของรายการ
รายการดังกลาว เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการใหความชวยเหลือทางการเงิน โดย
การค้ําประกันตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางผาสุข รักษาวงศ , นายเวทิต โชควัฒนา)
กรรมการ
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