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ท่ี   053/2561 

 

        13   มีนาคม  2561 

 

เรื่อง   การจายเงินปนผล , กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 67, การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท  

         และวันเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน 

 

เรียน    กรรมการและผูจัดการ 

          ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 ดวยคณะกรรมการ บริษัท  สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี 11   

(ชุดท่ี 24)  เมื่อวันท่ี 13  มีนาคม 2561  ไดมีมติดังนี้ 

 1. ใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.50 บาท  (หนึ่งบาทหาสิบสตางค) เปนเงินท้ังส้ิน 495,000,000 บาท                           

(ส่ีรอยเกาสิบหาลานบาทถวน) โดยจายจากกําไรสะสมของบริษัทท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30   

ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เปนเงิน 165,000,000 บาท 

(หนึ่งรอยหกสิบหาลานบาทถวน) เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 คงเหลือจายสําหรับงวดนี้อีกหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

เปนเงิน 330,000,000 บาท (สามรอยสามสิบลานบาทถวน) ซ่ึงผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได 

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารท่ี 22 พฤษภาคม 2561 และใหเสนอท่ีประชุม 

สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

 2.   กรรมการบริษัทท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 67 นี้ มี 5 ทาน คือ 

 1. นางผาสุข รักษาวงศ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /   

    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและ 

    ตอตานการคอรรัปชัน   

 2. นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 3. พลตํารวจตรีภาณุรัตน มีเพียร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  4.  นายเพชร พะเนียงเวทย  กรรมการ 

 5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

    ความเส่ียงและตอตานการคอรรัปชัน 

 โดยนายสุรินทร  วัฒนศิริพงษ    แสดงความประสงคไมขอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

อีกวาระหนึ่ง    

 คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไมรวมกรรมการบริษัทท่ีไดรับการเสนอชื่อ   มีมติใหความเห็นชอบเลือกต้ัง

กรรมการบริษัท ซ่ึงพนจากตําแหนงกรรมการ จํานวน  4  ทาน เปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  และเสนอเลือกต้ัง

นายวิชิต  ตันติอนุนานนท  เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทน นายสุรินทร  วัฒนศิริพงษ  และใหเสนอท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
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 3.  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 33 

  เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100  

ท่ีแกไข เพิ่มเติม โดยคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย

เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ใหแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 33 ดังนี้ 
. 

ขอบังคับเดิม ขอบังคับใหม 
 

ขอ 33.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมสามัญประจําป ภายในส่ี  (4) เดือน นับแตวัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

    การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว 

ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

    คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได  สุดแตจะเห็นสมควร 

     ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา 

(1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุน

ไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอย

กวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตอง

ระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน

หนังสือดังกลาวดวยในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดให

มีการประชุมผูถือหุนภายในหนึง่ (1) เดือนนับแตวันท่ี

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

ขอ 33.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมสามัญประจําป ภายในส่ี (4) เดือน นับแตวัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

     การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลวใหเรียก 

วาการประชุมวิสามัญ 

     คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร 

      ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันได 

ไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตอง

ระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจน

ในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัด

ใหมีการประชุมผูถือหุนภายในส่ีสิบหา (45) วัน นับแตวันท่ี

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถือหุนท้ังหลายซ่ึงเขาช่ือ

กันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับ 

ไวนั้น จะเรียกประชุมเองก็ไดภายในส่ีสิบหา (45) วัน 

นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเชนนี้ 

ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปน 

ท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 

     ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียก

ประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคหาครั้งใด จํานวนผูถือหุนซ่ึง

มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 

36. และขอ 37. ผูถือหุนตามวรรคหาตองรวมกันรับผิดชอบ

ชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้น

ใหแกบริษัท 
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 4.  กําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 67  

      ในวันท่ี  27 มีนาคม 2561 

 5.  กําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน  (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561  

 6.  กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 67 ในวันจันทรท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.   

ณ หองเจาพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพฯ  10120  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 (1)   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 66 เมื่อวันท่ี  24  เมษายน 2560 

 (2)   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

 (3)   พิจารณาอนุมัติงบการเงินส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 (4)   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 

  (5)    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีตองออกตามวาระ   

  (6) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

  (7) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 (8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 33 

 (9) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

 ตามท่ีบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อ

รับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 67   ต้ังแตวันท่ี 1 

ธันวาคม 2560  ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2560  นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ 

เสนอช่ือบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

 ท้ังนี้ บริษัทฯ จะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี  67  พรอมเอกสารประกอบ 

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

การประชุมผูถือหุน  ซ่ึงผูถือหุนสามารถดูไดต้ังแตวันท่ี  16  มีนาคม  2561  

 สําหรับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนพรอมเอกสารส่ิงท่ีสงมาดวยฉบับจริง จะนําสงใหผูถือหุน 

ทางไปรษณียลงทะเบียนตามรายช่ือผูถือหุนท่ีปรากฏ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) วันท่ี 27 มีนาคม 2561  

เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 67  

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

                                                                            (นางผาสุข  รักษาวงศ , นายเวทิต  โชควัฒนา) 

                                                                                                    กรรมการ 


