ที่ ศล.081/2564

วันที่ 21 เมษายน 2564

เรือ
่ ง

แจ ้งมติทป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2564

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการ
ด ้วยบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ได ้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2564 ผ่านสือ
้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ประชุม ณ ห ้องประชุม Convention ชัน
่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกาหนดว่าด ้วยการประชุมผ่านสือ
ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวได ้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได ้ดังนี้
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
1. อนุมัตงิ บการเงิน สาหรับปี สิน
ลงคะแนนดังนี้
จำนวนเสียงทีล
่ งคะแนน
(1 หุน
้ = 1 เสียง)

มติทล
ี่ งคะแนนเสียง
1.
2.
3.
4.

เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้อยละของจำนวนหุน
้ ทีม
่ ำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

1,351,497,546
-01,656,000
-

100.0000
0.0000
-

2. อนุมัตก
ิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2563 เพือ
่ จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท ดังนี้
้ 1,948 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 49 ของกาไรสุทธิ
บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลหุ ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท เป็ นเงินทัง้ สิน
หลั ง หั ก ภาษี ประจ าปี 2563 และเนื่ อ งจากบริษั ทฯ ได ้จ่ า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งกาล ตามมติค ณะกรรมการบริษั ท ครั ง้ ที่
9/2563 เมื่อ วัน ที่ 11 สิง หาคม 2563 สาหรับ งวด 6 เดือ นแรกของปี 2563 ในอั ต ราหุ ้นละ 0.50 บาท จึงยั งคงต ้องจ่ า ย
สาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 อีกในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท
่ ผู ้ถือหุ ้นที่มีสท
ิ ธิในการรับ เงิน ปั นผลประจ าปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดย
ทั ง้ นี้ กาหนดรายชือ
กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ด ้วยเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จำนวนเสียงทีล
่ งคะแนน
(1 หุน
้ = 1 เสียง)

มติทล
ี่ งคะแนนเสียง
1.
2.
3.
4.

เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้อยละของจำนวนหุน
้ ทีม
่ ำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

1,353,153,546
-0-0-

100.0000
0.0000
-

3. อนุมัตใิ ห ้แต่งตัง้ ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม, นายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม, นายประศาสน์ ตัง้ มติธรรม กรรมการผู ้ที่ต ้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระกลั บเข ้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษั ทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
่ กรรมกำร
ลงชือ
1. ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม

ประเภท
กรรมกำร
กรรมการ

2. นายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม

กรรมการ

3. นายประศาสน์ ตัง้ มติธรรม

กรรมการ

เห็นด้วย (%)

ไม่เห็ นด้วย(%)

งดออกเสียง

บ ัตรเสีย

1,272,656,703 เสียง
(94.0512%)
1,171,933,847 เสียง
(86.6076%)
1,170,107,397 เสียง
(86.4726%)

80,496,843 เสียง
(5.9488%)
181,219,699 เสียง
(13.3924%)
183,046,149 เสียง
(13.5274%)

-0-

-

-0-

-

-0-

-

4. อนุ มั ต ิก ารก าหนดค่ า บ าเหน็ จ ค่ า ตอบแทน และเบี้ย ประชุ ม ของคณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการตรวจ สอบ และ
คณะอนุกรรมการอืน
่ ๆ ทีค
่ ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ ประจาปี 2564 รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบค่ำตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าบาเหน็จ

ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษ ัท
ประธานคณะกรรรมการบริษัท
และกรรมการบริษัท
40,000 บาท/คน/เดือน
ประธานคณะกรรรมการบริษัท
และกรรมการบริษัท
600,000 บาท/คน/ปี

ปี 2563
ประธานคณะกรรรมการบริษัท
และกรรมการบริษัท
40,000 บาท/คน/เดือน
ประธานคณะกรรรมการบริษัท
และกรรมการบริษัท
730,000 บาท/คน/ปี

องค์ประกอบค่ำตอบแทน
3. ผลประโยชน์อน
ื่
(ไม่รวมสวัสดิการทีใ่ ห ้แก่พนักงานทั่วไป)

ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2563

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท/คน/เดือน
30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน
ค่ำตอบแทนของคณะอนุกรรมกำรอืน
่ ๆ : กำหนดจ่ำยค่ำเบีย
้ ประชุมเป็นรำยครงั้ เฉพำะครงที
ั้ ม
่ ำประชุม
(คณะกรรมกำรชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำก ับดูแลกิจกำร
่ ง และคณะอนุกรรมกำรอืน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย
่ ๆ ทีค
่ ณะกรรมกำรบริษ ัทแต่งตง)
ั้
1. ค่าเบีย
้ ประชุม
(ไม่รวมกรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร)
- ประธานคณะกรรมการ
30,000 บาท/คน/ครัง้
30,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการ
25,000 บาท/คน/ครัง้
25,000 บาท/คน/ครัง้
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
จำนวนเสียงทีล
่ งคะแนน
ร้อยละของจำนวนหุน
้ ทีม
่ ำประชุม
มติทล
ี่ งคะแนนเสียง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1 หุน
้ = 1 เสียง)
และมีสท
เห็นด ้วย
1,242,748,446
91.8409
ไม่เห็นด ้วย
110,405,100
8.1591
งดออกเสียง
-00.0000
บัตรเสีย
-0-

1.
2.
3.
4.

5. อนุ มัต แ
ิ ต่งตัง้ นายศุภ ชัย ปั ญ ญาวัฒ โน ผู ้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวกรองแก ้ว ลิมป์ กิต ติกุล ผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายณั ฐวุฒ ิ สันติเพ็ ชร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษั ท สานั กงานอีวาย
จ ากั ด เป็ นผู ้สอบบั ญ ชีข องบริษั ทฯ ประจ าปี 2564 โดยให ้ผู ้สอบบั ญ ชีค นใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ และลงนามใน
รายงานการสอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ สาหรับปี 2564 เป็ นจานวนรวม 2,550,000 บาท
ด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติทล
ี่ งคะแนนเสียง
1.
2.
3.
4.

เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงทีล
่ งคะแนน
(1 หุน
้ = 1 เสียง)
1,353,153,546
-0-0-

ร้อยละของจำนวนหุน
้ ทีม
่ ำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
-0-

6. อนุมัตย
ิ กเลิกวงเงินหุ ้นกู ้เดิม 1,000 ล ้านบาท และอนุมัตก
ิ ารออกและเสนอขายหุ ้นกู ้วงเงิน ไม่เกิน 10,000 ล ้านบาท ด ้วย
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
มติทล
ี่ งคะแนนเสียง
1.
2.
3.
4.

เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงทีล
่ งคะแนน
(1 หุน
้ = 1 เสียง)
1,353,153,546
-0-0-

ร้อยละของจำนวนหุน
้ ทีม
่ ำประชุม
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และมีสท
100.00000
0.0000
0.0000
-

7. อนุ มัตก
ิ ารแก ้ไขเพิม
่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษั ทฯ ข ้อ 2 ด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทล
ี่ งคะแนนเสียง
1.
2.
3.
4.

เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ

จำนวนเสียงทีล
่ งคะแนน
(1 หุน
้ = 1 เสียง)
1,353,153,546
-0-0-

ร้อยละของจำนวนหุน
้ ทีม
่ ำประชุม
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และมีสท
100.0000
0.0000
0.0000
-

ขอแสดงความนับถือ

วารุณี ลภิธนานุวัฒน์
(นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์)
รองกรรมการผู ้จัดการและเลขานุการบริษัท

