23 กุมภาพันธ 2561
ที่ ซบน.002/2561
เรื่อง
เรียน

ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซาบีนา จํากัด(มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 /2561 เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 ใน วัน
จันทรที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. สํานักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 หอง 702 เลขที่ 12 ถนนอรุณ
อมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
(Record Date) เพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตาม
วาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไดอยางถูกตองแลว
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัท ประจําป 2560
วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2560
วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร และเงินปนผล ประจําป พ.ศ. 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อ
อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 โดยจายเปนเงินหุนละ 0.82 บาท มีจํานวนหุน 347.50 ลานหุน รวมเปนเงิน
284.95 ลานบาท แตเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว เปนเงินหุนละ
0.14 บาท มีจํานวนหุน 347.50 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48.65 ลานบาท และจะตองจายเงินปนผลเพิ่มหุนละ

0.68 บาท จํานวน 347.50 ลานหุน รวมเปนจํานวนเงิน 236.30 ลานบาท โดยจายจากกําไรสะสมประจําป 2560
ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลใหผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวา รอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหัก
ภาษีและหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 24
เมษายน 2561 ซึ่งจะจายเงินปนผลแกผูถือหุนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ในป 2561 มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก
1.นายวิโรจน
ธนาลงกรณ
กรรมการบริษัท
2.นายสมคิด
ผดุงเกียรติศักดิ์
กรรมการบริษัท
3.นายสมชัย
วนาวิทย
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
4.นายจักรกฤษณ อุทโยภาศ
กรรมการอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
โดยเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก
1.นายวิโรจน
2.นายสมคิด
3.นายสมชัย

ธนาลงกรณ
ผดุงเกียรติศักดิ์
วนาวิทย

เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
เปนกรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนตออีกวาระหนึ่ง
4.นายจักรกฤษณ อุทโยภาศ
เปนกรรมการอิสระตออีกวาระหนึ่ง
โดยไดพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆแลว
เห็นวากรรมการที่ตองออกจากวาระทั้งหมด
ดังกลาว มีคุณสมบัติครบถวนตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จํากัด และตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทํางานที่โปรงใส ไมดางพรอย สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได และบุคคล
ที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่
เกี่ยวของคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้งหมด ที่ออก
ตามวาระ ทั้ง 4 ทานขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2561
ดังนี้

องคประกอบคาตอบแทน
1.คาตอบแทนกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- บําเหน็จกรรมการ

2.คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3.คาตอบแทนกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร

ป 2561
30,000 บาท/คน/เดือน
10,000 บาท/คน/เดือน
ไมเกินปละ 4 ลานบาท โดย
ใหมีการจายเปนรายไตรมาส
และใหกรรมการมีอํานาจ
จัดสรรและกําหนดสวนแบง
ระหวางกันเอง
5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุน เสนอขออนุมัติแตงตั้ง มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน
ทะเบียนเลขที่ 4563
และ / หรือ
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ทะเบียนเลขที่ 3885
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป
2561 อีกวาระหนึ่ง
เนื่องจาก ผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม มีมาตรฐาน
การทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสมและผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและ
ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวแตอยางใด และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทและรับทราบคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ของบริษัทยอย โดยมีคาตอบแทนประจําป 2561 จํานวน 960,000 บาท ซึ่งคาใชจายดังกลาวขางตนไมรวม
คาใชจายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses)

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร)
กรรมการผูจัดการ

