ที่ สฟ. 002/61
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

การจ่ายเงินปั นผลและกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติที่สาคัญ ดังนี ้
1. ที่ป ระชุมอนุมัติง บการเงิ นประจาปี 2560 ของบริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเ วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และได้
พิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริ ษัทประกอบด้ วยแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิให้ จดั สรรกาไรสะสม
และจ่ายเงินปั นผล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) เงินสารองตามกฎหมายของบริ ษัทมีจานวน 177.67 ล้ านบาท ซึง่ เท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน ใน
ครัง้ นี ้จึงไม่ต้องสารองเงินตามกฎหมายเพิ่ม
2) จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์) จากงวดดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันที่ 29 มีนาคม 2561 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 เมษายน 2561
2. มีมติให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น. ณ โรง
ภาพยนตร์ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ ชัน้ 3 โรง 4 ศูนย์การค้ าเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และกาหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจาปี 2560 และพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระ มีดงั นี ้
1.
นายวิชา
พูลวรลักษณ์
2.
นายวีรวัฒน์
องค์วาสิฏฐ์
3.
นายชัย
จรุงธนาภิบาล
4.
นายกิตตินนั ท์ สารวจรวมผล

พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระกลับเข้ ารับตาแหน่งใหม่ จานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1) นายวิชา พูลวรลักษณ์ 2) นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล
และ 4) นายกิตตินนั ท์ สารวจรวมผล
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้ วย 12 ท่าน ดังนี ้
1. นายอรณพ
จันทรประภา
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายพงศ์กิจ
สุทธพงศ์
รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายนพพร
วิฑรู ชาติ
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริ หาร
4. นายสมนึก
พจน์เกษมสิน
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดั การ (President)
5. นายกิตตินนั ท์
สารวจรวมผล กรรมการบริษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน (CFO)
6. นายวิชา
พูลวรลักษณ์
กรรมการบริษัท
7. นายวีรวัฒน์
องค์วาสิฏฐ์
กรรมการบริษัท
8. นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการบริษัท
9 .นายชัย
จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
10. นางนันทิยา
มนตริ วตั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นายเดช
บุลสุข
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นางสไบทิพย์
สุนทรส
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วาระที่ 5 พิจารณอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทังคณะส
้
าหรับปี 2561 ไม่เกิน 7.5 ล้ านบาทต่อปี
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2561 พร้ อมกาหนดค่าสอบบัญชี
แต่งตังบริ
้ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2561 ซึง่
ได้ สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นระยะเวลา 11 ปี และกาหนดค่าสอบบัญชี 813,000 บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)
กรรมการผู้จดั การ

