ที่ สฟ. 014/58
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2558
เรื่อง

การจายหุนปนผล และกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติที่สําคัญ ดังนี้
1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจําป 2557 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
และไดพิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบดวยแลว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
ใหจัดสรรกําไรสะสมและจายปนผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 16.43 ลานบาท

2)

จายปนผลในอัตราหุนละ 0.22222 บาท โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
2.1

จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 296,103,006 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนในอัตรา 5 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคา
ทั้งสิ้นไมเกิน 296,103,006 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.20 บาทตอหุน
ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปน
ผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผล ในอัตรา 0.20 บาทตอหุน เทานั้น

2.2

จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.02222 บาท หรือ คิดเปนจํานวนเงิน
ไมเกิน 32.90 ลานบาท เพื่อชําระภาษีหัก ณ ที่จายแทนผูถือหุน โดยผูถือหุนจะไมไดรับ
เงินสดในสวนนี้

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินปนผลในวันที่ 29 เมษายน 2558 และให
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปน
ผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

2. อนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 296,103,006 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล
3. มีมติใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น.
ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ ชั้น 3 โรง 4 ศูนยการคาเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 และให
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุนในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 และกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจําป 2557 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายปน
ผลประจําป 2557
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือ

จํานวน 7,611 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพื่อรองรับการจายปนผลตามวาระที่ 3
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุน/เพิ่มทุน
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และแตงตั้งกรรมการใหม
7.1) กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้
1. นายวิชา
พูลวรลักษณ
2. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
3. นายชัย
จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขารับตําแหนงใหม
จํานวน 4 ทาน ไดแก นายวิชา พูลวรลักษณ, นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ, นายชัย จรุง
ธนาภิบาล และ นายกิตตินันท สํารวจรวมผล
7.2) พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน
2. นางจิตธาดา เปาอินทร
3. นางพรรณรวี ผองพันธ
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบดวย 15 ทาน ดังนี้
1. นายอรณพ จันทรประภา

ประธานกรรมการบริษัท

.

2. นายพงศกิจ สุทธพงศ

รองประธานกรรมการบริษัท

3. นายนพพร

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

วิฑูรชาติ

4. นายสมนึก พจนเกษมสิน

กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ (President)

5. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล

กรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO)

6. นายวิชา

กรรมการบริษัท

พูลวรลักษณ

7. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ

กรรมการบริษัท

8. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
9.นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน
10.นางจิตธาดา เปาอินทร
11.นางพรรณรวี ผองพันธ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

12.นายชัย

กรรมการอิสระ

จรุงธนาภิบาล

13. นางนันทิยา มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

14. นายเดช บุลสุข
15. นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะสําหรับป 2558 ไมเกิน 7.5 ลาน
บาทตอป
วาระที่ 9

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 พรอมกําหนดคาสอบบัญชี
แตงตั้งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท ประจําป 2558 ซึ่งไดสอบบัญชีของบริษัทเปนระยะเวลา 9 ป และ
กําหนดคาสอบบัญชี 763,000 บาท เทากับปกอน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจนเกษมสิน)
กรรมการผูจัดการ

