วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผลและกาหนดวันประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั แชงกรี -ลา โฮเต็ล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอ
แจ้งมติที่ประชุมในเรื่ องต่างๆ ดังนี้:
1. เสนองดจ่ายเงินปันผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิในวันที่ 28 เมษายน 2564
2. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (“Record Date”)
3. กาหนดวันประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมียน
มาร์ อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 3 โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพมหานคร
4. วาระการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีดงั นี้
4.1 พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ผู ้ถื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2563 ซึ่ งประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 30
กรกฎาคม 2563
4.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563
4.3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริ ษทั ประจารอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปันผลประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.5 พิจารณาเลื อกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ โดยขอเสนอแต่งตั้ง
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระในปี 2564 ดังมีรายนามต่อไปนี้ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระหนึ่ง
1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
2) นายไชยวัฒน์ บุนนาค (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
3) นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
4) นางภาวิณี มีนสุ ข (กรรมการ)
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-24.6 พิ จ ารณาก าหนดค่ าตอบแทนแก่ ค ณะกรรมการ สาหรั บ ปี 2564 โดยจ่ ายค่ าตอบแทนเป็ นรายปี แก่
กรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในอัตราเท่ากับปี ที่ผา่ นมา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้
มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)
500,000
180,000
400,000
300,000

4.7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกาหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีประจาปี 2564 โดย
เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีดงั รายชื่อต่อไปนี้ ของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สาหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอมา
1) นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 และ/หรื อ
2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรื อ
3) นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813
และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย
จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดแทนได้
และกาหนดค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีสาหรับปี 2564 เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 1,540,000 บาทต่อปี ซึ่ ง
ลดลง 200,000 บาท หรื อลดลงร้อยละ 11.49 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
4.8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ
_________________________
(นางภาวิณี มีนสุ ข)
กรรมการบริ ษทั
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