ที่ 053/2561
13 มีนาคม 2561
เรื่อง การจายเงินปนผล , กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 67, การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท
และวันเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน
เรียน

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

(ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ไดมีมติดังนี้
1.

ใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทหาสิบสตางค) เปนเงินทั้งสิ้น 495,000,000 บาท

(สี่รอยเกาสิบหาลานบาทถวน) โดยจายจากกําไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เปนเงิน 165,000,000 บาท
(หนึ่งรอยหกสิบหาลานบาทถวน) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คงเหลือจายสําหรับงวดนี้อีกหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถวน)
เปนเงิน 330,000,000 บาท (สามรอยสามสิบลานบาทถวน) ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 และใหเสนอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
2.

กรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 67 นี้ มี 5 ทาน คือ
1. นางผาสุข

รักษาวงศ

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ตอตานการคอรรัปชัน

2. นายสุรินทร

วัฒนศิริพงษ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. พลตํารวจตรีภาณุรัตน

มีเพียร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายเพชร

พะเนียงเวทย

กรรมการ

5. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน

โดยนายสุรินทร วัฒนศิริพงษ

แสดงความประสงคไมขอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

อีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการบริษัทที่ไดรับการเสนอชื่อ มีมติใหความเห็นชอบเลือกตั้ง
กรรมการบริษัท ซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการ จํานวน 4 ทาน เปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้ง
นายวิชิต ตันติอนุนานนท เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทน นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ และใหเสนอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
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3. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 33
เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
ที่แกไข เพิ่มเติม โดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ใหแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 33 ดังนี้
.

ขอบังคับเดิม

ขอบังคับใหม

ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปน

ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือน นับแตวัน

การประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือน นับแตวัน

สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว
ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียก
วาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันได

(1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน

ไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึง่ มีหุนนับรวมกันไดไมนอย

ทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

กวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตอง

ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจน

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตอง

ในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัด

ระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน

ใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสีส
่ ิบหา (45) วัน นับแตวันที่

หนังสือดังกลาวดวยในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดให

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน

มีการประชุมผูถือหุนภายในหนึง่ (1) เดือนนับแตวันที่
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อ
กันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับ
ไวนั้น จะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วัน
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเชนนี้
ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปน
ที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียก
ประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคหาครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ
36. และขอ 37. ผูถือหุนตามวรรคหาตองรวมกันรับผิดชอบ
ชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้น
ใหแกบริษัท
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4. กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 67
ในวันที่ 27 มีนาคม 2561
5. กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
6. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 67 ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองเจาพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
(1)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

(2)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมา

(3)

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(4)

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล

(5)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระ

(6)

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท

(7)

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

(8)

พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 33

(9)

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ตามที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 67 ตั้งแตวันที่ 1
ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 67 พรอมเอกสารประกอบ
การประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซดของบริษัท (www.sahapat.co.th) ในหัวขอ
การประชุมผูถือหุน ซึ่งผูถือหุนสามารถดูไดตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2561
สําหรับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนพรอมเอกสารสิ่งที่สงมาดวยฉบับจริง จะนําสงใหผูถือหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามรายชื่อผูถือหุนที่ปรากฏ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) วันที่ 27 มีนาคม 2561
เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 67
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางผาสุข รักษาวงศ , นายเวทิต โชควัฒนา)
กรรมการ
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