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เรื่อง   แจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ซึง่จดัขึน้เมื่อ
วนัที ่3 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Miracle Grand C ชัน้ 4 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ  
โดยมมีตสิรุปได ้ดงันี้ 

 
วาระท่ี 1 มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 207,868,469 99.8079  
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 400,000 0.1921 
รวมจ านวนเสียง 208,268,469 100.0000 

 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2557 

- ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง - 
 
วาระท่ี 3 มีมติอนุมติังบการเงินส าหรบัปี  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,332,580 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 208,332,580 100.0000 
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วาระท่ี 4 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2557 
ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์) รวมเป็นเงนิ 90 ลา้นบาท (เก้าสบิล้านบาท) โดยหกัเงนิปันผล
ระหว่างกาลทีจ่่ายใหก้บัผู้ถอืหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท (สบิหา้สตางค)์ ซึง่จ่ายใหก้บัผู้ถอืหุ้นเมื่อวนัที ่8 
กนัยายน 2557 คงเหลอืเงนิปันผลทีต่อ้งจ่ายเพิม่เตมิในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สบิหา้สตางค)์  รวมเป็นเงนิ 
45 ลา้นบาท (สีส่บิหา้ลา้นบาท) 

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date-RD) ในวนัที ่13 มนีาคม 2558  และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่16 
มนีาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่30 เมษายน 2558  

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,871,180 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 208,871,180 100.0000 

 
หมายเหตุ ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมมีติให้บรษิัทเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงนิปันผล ซึง่เดมิคณะกรรมการบรษิัท
อนุมตัใิหจ้่ายจากก าไรสุทธขิองกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล (BOI) โดยแกไ้ขใหจ้่ายจากก าไร
สทุธขิองกจิการทีต่อ้งช าระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (NON-BOI) ซึง่ก าไรสว่นนี้บรษิทัเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลใน
อตัรารอ้ยละ 20 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธเิครดติภาษเีงนิปันผลในอตัรา 20/80 ของเงนิปันผล 

 
วาระท่ี 5       มีมติแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการท่ีครบวาระ  

กรรมการทีอ่อกตามวาระ  ในครัง้นี้ จ านวน 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง โดย
กรรมการทัง้ 3 ท่านมรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 
1) นายเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2) นายศรภีพ สารสาส  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายสวุทิย ์ มาไพศาลสนิ  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

ทีป่ระชุมอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

5.1) นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,871,180 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 208,871,180 100.0000 
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5.2) นายศรีภพ สารสาส  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,871,180 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 208,871,180 100.0000 

5.3) นายสวิุทย ์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,871,180 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 208,871,180 100.0000 

 
วาระท่ี 6       มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ส าหรบักรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558 ดงัต่อไปนี้ 
1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท 
2) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ 

 ประธานกรรมการ จ านวน 15,000 บาท ต่อครัง้ 
 กรรมการ จ านวน 10,000 บาท ต่อครัง้ 

3) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 12,000 บาท ต่อครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ จ านวน 10,000 บาท ต่อครัง้ 

4) โบนสัจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 
 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,336,580 99.7421 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 538,600 0.2579 
รวมจ านวนเสียง 208,875,180 100.0000 
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วาระท่ี 7       มีมติอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
โดยผูส้อบบญัชทีีแ่ต่งตัง้จาก บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี้ 
 นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4496    และ/หรอื 
 นางสาวพมิพใ์จ  มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521    และ/หรอื  
 นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972      และ/หรอื 
 นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872           -  
เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2558 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชเีป็นเงนิ 1,130,000 บาท 
(หนึ่งลา้นหนึ่งแสนสามหมื่นบาท) และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ไดแ้ก่ ค่าเดนิทาง ค่าเอกสาร เป็นตน้ ตามจ านวนที่
จ่ายจรงิในการปฏบิตังิาน 
 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,336,580 99.7421 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 538,600 0.2579 
รวมจ านวนเสียง 208,875,180 100.0000 

 
วาระท่ี 8       มีมติอนุมติัแก้ไข/เพ่ิมเติม วตัถปุระสงค ์และหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั 

โดยเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคอี์ก 1 ข้อ เป็นขอ้ (35)  เพื่อใหค้รอบคลุมถงึธุรกจิทีบ่รษิทัฯ วางแผนจะขยายใน
อนาคต    โดยเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัอกี 1 ขอ้เป็น ขอ้ 35 ดงันี้ 
“(35) ประกอบกจิการตัง้โรงงาน หรอืจา้งผลติเครื่องจกัร ชิน้สว่นเครื่องจกัร  หรอืประกอบเครื่องจกัร 
ประกอบตูร้ะบบไฟฟ้าและระบบควบคมุ รวมถงึผลติ และจ าหน่ายชิน้สว่นเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการผลติเคมภีณัฑท์ุกประเภท” 
 
และ อนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ โดยการเพ่ิมเติม
วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ เป็นข้อ 35.  
จากเดิมท่ีระบวุ่า 
“ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี านวน 34” 
แก้ไขเป็น 
“ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจี านวน 35 ขอ้” 

 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,336,580 99.7421 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 538,600 0.2579 
รวมจ านวนเสียง 208,875,180 100.0000 
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วาระท่ี 9       เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

-ไม่ม-ี 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
        ขอแสดงความนบัถอื 
 

 
 (นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์)                                                                                     
         กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 




