ทีศล. 081/2560
วันที 21 เมษายน 2560
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยบริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560 ณ ห้ องประชุมชัน 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 ในวัน ศุกร์ ที 21 เมษายน 2560 ทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นดังกล่าวได้ พจิ ารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุ ปได้ ดงั นี
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมือวันที 22 เมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
 เห็นด้ วย 1,102,705,000 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ100.0000 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 0 เสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย
2. อนุม ัตงิ บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน ประจําปี 2559 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
 เห็นด้ วย 1,103,720,954 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9973 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้ วย 30,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0027 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 205,300 เสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย
3. อนุม ัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2559 เพือจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ดังนี
บริ ษัท ฯ จ่ายเงินปั นผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็ นเงินทังสิน 1,802.38 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 38 ของกําไรสุทธิ
ประจํา ปี 2559 และเนืองจากบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 8/2559 เมือวันที 9 สิงหาคม
2559 สําหรับ งวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยังคงต้ องจ่ายสําหรั บงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกใน
อัตราหุ้นละ 0.55 บาท
ทังนีกําหนดรายชื อผู้ถือ หุ้น ที มี สิทธิ ในการรับ เงินปั น ผลประจําปี 2559 (Record Date) ในวันที 7 มี น าคม 2560 และให้
รวบรวมรายชือตามม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 8 มีนาคม 2560 โดยกําหนดวัน
จ่ายเงินปันผลในวัน ที 9 พฤษภาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี

 เห็นด้ วย 690,312,505 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9930 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้ วย 48,205 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0070 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 413,595,644 เสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย
4. อนุม ัตใิ ห้ เลือกตัง รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง, นายอนันต์ เกตุพทิ ยา, นางอัจฉรา ตังมติธรรม และ นายกริ ช จันทร์เจริญสุข กรรมการผู้
ทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี

1 รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง

ประเภท
กรรมการ
กรรมการอิสระ

2 นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการอิสระ

3 นางอัจฉรา ตังมติธรรม

กรรมการ

4 นายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข

กรรมการ

ชือกรรมการ

งดออกเสียง
บัตรเสีย
(%)
966,021,299 เสียง 138,047,350 เสียง 105 เสียง 15,000 เสียง
(87.4953%)
(12.5033%)
1,010,284,949 เสียง 93,809,800 เสียง
105 เสียง
(91.5035%)
(8.4965%)
806,995,140 เสียง 297,099,609 เสียง 105 เสียง
(73.0911%)
(26.9089%)
1,030,643,149 เสียง 73,453,500 เสียง
105 เสียง
(93.3472%)
(6.6528%)
เห็นด้ วย (%)

ไม่ เห็นด้วย (%)

5. อนุม ัตจิ ่ายค่าบําเหน็จ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดเบียประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอืน ๆ ทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัง ประจําปี 2560 ดังนี
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าตอบแทนทีปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
3. ค่าบําเหน็จ

4. ผลประโยชน์อืน
(ไม่รวม สวัสดิการทีให้แก่พนักงานทัวไป)

ปี 2560 (ปี ทีเสนอ)
ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรรมการ และกรรมการ
40,000 บาท/คน/เดือน
40,000 บาท/คน/ครัง
ประธานกรรมการ กรรมการ
และทีปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
700,000 บาท/คน/ปี
-ไม่มี-

ปี 2559
ประธานกรรรมการ และกรรมการ
30,000 บาท/คน/เดือน
30,000 บาท/คน/ครัง
ประธานกรรมการ กรรมการ
และทีปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
600,000 บาท/คน/ปี
-ไม่มี-

ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

30,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน

25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

ค่ าตอบแทนของคณะอนุกรรมการอื นๆ : กําหนดจ่ ายค่ าเบียประชุ มเป็ นรายครั ง เฉพาะครั งทีมาประชุ ม (คณะกรรมการชุ ดย่ อยประกอบด้ วย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกํากั บดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสียง และคณะอนุ กรรมการอืนๆ ที
คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง)

1. ค่าเบียประชุม (ไม่รวมกรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

25,000 บาท/คน/ครัง
20,000 บาท/คน/ครัง

25,000 บาท/คน/ครัง
20,000 บาท/คน/ครัง

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
 เห็นด้ วย 1,090,346,583 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.7546 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
 ไม่เห็นด้ วย 11,418,705 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.0342 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
 งดออกเสียง 2,331,466 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.2112 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย
6. อนุม ัตแิ ต่งตังนางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกลุ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที 5874 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที 4579 หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4523 แห่งบริ ษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ โดยให้ ผ้ สู อบบัญ ชีคนใดคนหนึงมีอํานาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับ ปี 2560 เป็ นจํานวนรวม 2,450,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
 เห็นด้ วย 1,103,330,720 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9306 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้ วย 766,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0694 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 0 เสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับ ถือ

(นางวารุ ณี ลภิธนานุวฒ
ั น์)
เลขานุการบริ ษัท

