ที่ CEO-027/2561
23 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง

ก าหนดวั น ประชุ ม ระเบี ย บวาระการสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2561 และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
(แก้ไขวาระที่ 7)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อวั น ศุ กร์ ที่ 23 กุม ภาพัน ธ์ 2561 เริ่ม ประชุม เวลา 12.30 น. มี มติ ให้ เรี ยกประชุ มสามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
บริ ษัทฯ ได้กาหนดวิธีป ฏิบั ติเรื่องการให้ สิ ทธิแก่ผู้ ถือหุ้ นในการเสนอระเบีย บวาระการประชุ ม
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดรับเรื่อง
จากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
ทั้งนี้ บริษัทฯ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิ ทธิเข้าร่ว มประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจาปี
2561 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่
6 มิถุนายน 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
วาระที่ 2 : รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ประจาปี
2560
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2560 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1. อนุมัติจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจานวน 9,239,900 บาท
ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั บ ทุ น ส ารองตามกฎหมายที่ ไ ด้ จั ด สรรไว้ แ ล้ ว จ านวนเงิ น
92,399,000 บาท รวมเป็นทุนสารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 101,638,900 บาท
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. อนุมัติจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ในอั ต ราหุ้ น ละ 1.15 บาท และได้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลจาก
ผลการดาเนินงานงวดวัน ที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ไปแล้ ว ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.50 บาท คงเหลื อ เงิ น ปั น ผลที่ จ ะจ่ า ยในงวดนี้
ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อย
สามสิบสามล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการ
รั บ เงิ น ปั น ผลดัง กล่ าวยังมี ความไม่แ น่นอน จนกว่าจะได้รั บ การอนุมั ติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560 ดังนี้
เบี้ยกรรมการรายเดือน
เบี้ยประชุม
รายละเอียด
(เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
35,000 บาท
20,000 บาท
- กรรมการ
20,000 บาท
15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
35,000 บาท
20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท
15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและ
20,000 บาท
กาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและก าหนด
15,000 บาท
ค่าตอบแทน
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เงินโบนัสคณะกรรมการประจาปี 2561
ก าหนดการพิ จ ารณาเงิ น โบนั ส ที่ ส ะท้ อ นและเชื่ อ มโยงกั บ ผลประกอบการ หรื อ ก า ไรสุ ท ธิ
ของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิประจาปี โดยมีวงเงินดังนี้
- จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สาหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สาหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สาหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการ
จั ดสรรเงิ น โบนั ส ดั งกล่ าว และให้ น าเสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และที่ป ระชุม สามัญ ผู้ ถื อหุ้ น
เพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป
วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจาปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุมั ติ จ่ ายค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ (โบนัส) ประจาปี 2560 รวมเป็นจานวนเงิน 7,319,452 บาท (เจ็ดล้าน
สามแสนหนึ่ งหมื่นเก้าพันสี่ ร้อยห้ าสิ บสองบาทถ้ว น) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วาระที่ 7 : พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการซึ่ ง ต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ในปี 2561 มีกรรมการซึ่งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายวิทูร มโนมัยกุล
กรรมการ
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์
กรรมการ
ทั้งนี้ นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังนี้
1. แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้งนายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจาก
ตาแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เป็นต้นไป
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วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุ มพิ จารณาอนุมั ติแต่ งตั้ ง บริ ษัท เคพีเอ็ มจี ภูมิ ไชย
สอบบั ญ ชี จ ากั ด เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ประจ าปี 2561 โดยมี ร ายชื่ อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
(1) นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
(2) นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
(3) นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็นจานวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสน
บาทถ้วน)
วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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