ที่ CEO-116/2562
วันที่ 12 เมษายน 2562
เรื่อง

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจาปี
2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 นั้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นจานวน
ทั้งสิ้น 9,864 ราย นับรวมจานวนหุ้นทั้งหมดได้ 973,990,000 หุ้น โดยในวันประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
จานวน 418 ราย โดยเป็นผู้ถือ หุ้นที่มาด้วยตนเอง 176 ราย นับรวมจานวนหุ้นทั้งหมดได้ 7,731,972 หุ้น และ
ผู้ ที่ รั บ มอบฉั น ทะ 242 ราย นั บ รวมจ านวนหุ้ น ทั้ ง หมดได้ 643,753,524 หุ้ น รวมเป็ น จ านวนหุ้ น ทั้ ง หมด
651,485,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8883 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้
วาระที่ 1

พิจ ารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวัน ศุกร์ ที่
20 เมษายน 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

วาระที่ 2

จานวนเสียง
653,467,796
0
13,700
653,481,496

คิดเป็นร้อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นับเป็นฐานเสียง
-

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2561 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ฯ
ประจ าปี 2561 สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมาก
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

วาระที่ 4

จานวนเสียง
653,431,618
0
256,600
653,688,218

คิดเป็นร้อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นับเป็นฐานเสียง
-

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี
2561 ในอั ต ราหุ้ น ละ 1.20 บาท และได้ มี ก ารจ่ ายเงิน ปั น ผลระหว่ างกาลจาก
ผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ไปแล้ว
ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65
บาท รวมเป็น จานวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบสามล้านเก้าหมื่น
สามพั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) โดยก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิน ปั น ผล
(Record Date) ในวั น อั ง คารที่ 12 มี น าคม 2562 และก าหนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ในวัน ศุก ร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของจ านวนเสีย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

วาระที่ 5

จานวนเสียง
653,679,418
12,000
0
653,691,418

คิดเป็นร้อยละ
99.9981
0.0018
ไม่นับเป็นฐานเสียง
-

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจาปี 2562
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล ประจ าปี 2562
ซึง่ เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 ดังนี้
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รายละเอียด

เบี้ยกรรมการรายเดือน
(เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
35,000 บาท
- กรรมการ
20,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
35,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

เบี้ยประชุม
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
20,000 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท

และกาหนดการพิจารณาเงินโบนัส คณะกรรมการประจาปี 2562 ที่สะท้อนและ
เชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกาไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
กาไรสุทธิประจาปี โดยมีวงเงินดังนี้
- จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สาหรับประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
- จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สาหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สาหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
โดยให้คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กาหนด
หลักเกณฑ์และดาเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้ นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาก่ อ นการ
จัดสรรจริงต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
มติ
จานวนเสียง
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
652,305,883
99.7638
ไม่เห็นด้วย
1,543,735
0.2360
งดออกเสียง
100
0.0000
รวมจานวนเสียง
653,849,718
100.0000
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจาปี 2561
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจาปี 2561
รวมเป็ น จ านวนเงิ น 7,754,521 บาท (เจ็ ด ล้ า นเจ็ ด แสนห้ า หมื่ น สี่ พั น ห้ า ร้ อ ย
ยี่สิบ เอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.69 ของกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ
ของบริ ษั ทฯ ซึ่ งอยู่ภ ายใต้ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ได้รับ อนุ มัติ จากที่ป ระชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น
ประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

วาระที่ 7

จานวนเสียง
652,318,583
1,543,735
2,100
653,864,418

คิดเป็นร้อยละ
99.7635
0.2360
0.0003
100.0000

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ งกรรมการซึ่ งต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนน
เสีย งข้า งมากของจานวนเสีย งทั ้ง หมดของผู ้ถือ หุ ้น ที ่ ม าประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 แต่ งตั้ ง ดร.วัน ดี กุ ญ ชรยาคง จุ ล เจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล กลั บ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
641,590,090
12,272,228
2,100
653,864,418

คิดเป็นร้อยละ
98.1231
1.8768
ไม่นับเป็นฐานเสียง
-

7.2 แต่ งตั้ง จิ ร าคม ปทุ ม านนท์ กรรมการ กลั บ เข้ าด ารงต าแหน่ ง กรรมการอี ก
วาระหนึ่ง
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
651,778,283
2,078,335
7,800
653,864,418

คิดเป็นร้อยละ
99.6821
0.3178
ไม่นับเป็นฐานเสียง
-
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7.3 แต่ งตั้ ง พลต ารวจตรีวั น ชั ย วิ สุ ท ธิ นั น ท์ กรรมการ กลั บ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
652,219,583
1,637,035
7,800
653,864,418

คิดเป็นร้อยละ
99.7496
0.2503
ไม่นับเป็นฐานเสียง
-

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 เป็นต้นไป
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
3. นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็นจานวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสน
บาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
651,637,283
2,202,135
25,000
653,864,418

คิดเป็นร้อยละ
99.6631
0.3368
ไม่นับเป็นฐานเสียง
-
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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