ที่ อพ. 2564/003
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง

กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2564 และงดจ่ายเงินปันผล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติต่างๆ ดังนี้
1. อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563
2. อนุมตั ิไม่จ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 จากผลการดําเนินงานให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทั้งนี้บริ ษทั ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนั้น
ในปี 2563 บริ ษทั ไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ทั้งนี้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่วา่ “การจ่ายเงินปันผลจะ
พิจารณาจากผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาระผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผูถ้ ือ
หุน้ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”
3. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายวุฒิชาติ อนันต์สุทธิวรา นายจุน โทมิตะ
และนายเซอิจิ นิชิดะ เป็ นกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2564
4. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564
ดังนี้
กรรมการ
ค่าตอบแทน 7,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ค่าตอบแทน 6,500 บาท/ประชุม
เงินโบนัสของกรรมการ พิจารณาตามผลประกอบการ
5. คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
แต่งตั้งนางสาวชวนา วิวฒั น์พนชาติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 หรื อ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7750 หรื อนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 ของสํานักงานปี ติเสวี เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั สําหรับรอบบัญชีปี 2564 ด้วยค่าตอบแทนไม่เกินปี ละ 1,180,000 บาทและบริ ษทั ย่อยจํานวน 720,000 บาท รับรอง
งบส่ งสํานักงานส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั จํานวน 100,000 บาท (สองบัตร) แล้วเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,000,000 บาท เพิ่มขึ้น
50,000 บาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.56
6. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริ ษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 119 หมู่ 1 ตําบลท่าข้าม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

2.

พิจารณารับรองรายงานประจําปี และผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

3.

พิจารณา และอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจํา
รอบปี บัญชี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ

6.

พิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2564

7.

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564

8.

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 เป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.spack.co.th นั้น ไม่ปรากฎว่ามีผถู้ ือหุ น้ รายใดเสนอ
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 จึงไม่
มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผูถ้ ือหุน้

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายจุน โทมิตะ
(นายจุน โทมิตะ)
กรรมการ

