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บริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัศุกรท์ี ่8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. หอ้งเมจกิ 2 (Magic 2) ชัน้ 2 

โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ 

เลขที ่99 ถ.วภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
 

เปิดรบัลงทะเบยีนเวลา 13.00 น. 
เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน 

โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ด 
มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

 

งดแจกของช าร่วย  เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลได้รณรงค์

ให้ ลด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น อย่างไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคง

จดัเคร่ืองด่ืม และของว่างไว้รบัรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม  

(1 ท่าน ต่อ 1 ชดุ) 
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 สารบญั                                                                                                        (SUTHA   AGM  1/2559) 

หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

        

 สิง่ทีส่ง่มาดว้ย มดีงันี้ 
 

รปูแบบซดีรีอม 

หรอืเอกสารแยก 

ทีจ่ดัส่งมาพรอ้ม

หนงัสอืเชญิ

ประชุมนี้ 

เอกสารแนบ

พรอ้ม 

หนงัสอืเชญิ

ประชุมฉบบันี้ 
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ที ่SUTHA-AGM 2559  

วนัที ่8 มนีำคม 2559  
 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2559 
 

เรยีน ทำ่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั สธุำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2558  

2 รำยงำนประจ ำปี 2558 พรอ้มส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 (ปรำกฎในรปูแบบ CD-ROM) 

3 ขอ้มลูเปรยีบเทยีบกำรจ่ำยเงนิปันผล 
4 ขอ้มลูกรรมกำรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกแทนกรรมกำรทีค่รบวำระ 
5 ขอ้มลูพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  
6 แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
7 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 
8 ซอง ปณ. กรณีสง่กลบัเอกสำรมอบฉนัทะทำงไปรษณีย ์
9 รำยชื่อกรรมกำรอสิระเพื่อพจิำรณำเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรประชุมฯ 
10 ค ำชีแ้จงเงื่อนไขและวธิกีำรกำรลงทะเบยีน กำรมอบฉนัทะ และเอกสำรทีต่อ้งน ำมำแสดงในวนัทีป่ระชุม 
11 กฎและขอ้บงัคบัของบรษิทั สธุำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
12 แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปี ในแบบรปูเล่ม 
13    ขัน้ตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
14 แผนทีส่ถำนทีจ่ดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทั สุธำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 
2559 ในวนัศุกรท์ี ่8 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้ง เมจกิ 2 (Magic 2) ชัน้ 2    โรงแรมมริำเคลิ แกรนด ์
คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถ.วภิำวดรีงัสติ หลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบยีบวำระกำร
ประชมุดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี  
3 เมษายน 2558 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
บรษิทัไดจ้ดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที ่3 เมษำยน 2558 โดยมรีำยละเอยีดตำมที่

ระบุในรำยงำนกำรประชมุ สิง่ทีส่ง่มำดว้ย (1) 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถื อประจ ำปี 2558 ซึ่ง

คณะกรรมกำรเหน็ว่ำไดม้กีำรบนัทกึรำยงำนไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง โดยมรีำยละเอยีด สิง่ทีส่ง่มำดว้ย (1)  
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
วำระนี้ใหผ้่ำนมตริบัรองด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 



 

 
 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่ 36(1) และขอ้ที ่40 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

จะตอ้งแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทรำบ 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทรำบโดยมี

รำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ย (2) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี  ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112-113 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั 

ขอ้ที ่ 39-40 คณะกรรมกำรก ำหนดให้มกีำรจดัท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทั เพื่อ
เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี เพือ่พจิำรณำอนุมตัิ 

งบกำรเงนิของบรษิทัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชแีลว้ 
โดยผูส้อบบญัชไีดแ้สดงควำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิดงักล่ำวไดแ้สดงฐำนะกำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 
และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสด ส ำหรบัปีสิ้นสุดวันเดียวกนั โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยมรีำยละเอยีดตำม สิง่ทีส่ง่มำดว้ย (2) 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2559 วนัที ่ 26 กุมภำพนัธ์ 2559 คณะกรรมกำร

ตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิของบรษิทัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงนิสด และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิ โดยไดเ้หน็ชอบว่ำงบกำรเงนิดงักล่ำวถกูตอ้งและเชือ่ถอืได ้รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งเพยีงพอ 

 

ความเหน็คณะกรรมการ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่1/2559 วนัที ่ 26 กุมภำพนัธ์ 2559 มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตังิบกำรเงนิ

ประจ ำปีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแล้ว และเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผู้ถอืหุน้เพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิโดยมรีำยละเอยีดตำม สิง่ทีส่ง่มำดว้ย (2) 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
วำระนี้ใหผ้่ำนมตริบัรองด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2558 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 115-116 และขอ้บงัคบั

บรษิทั ขอ้ที ่44-45 ซึง่ก ำหนดว่ำบรษิทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  5 
ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหกัด้วยยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  
10 ของทนุจดทะเบยีน 

ส ำหรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทันัน้ บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ย
ละ40 ของก ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี 



 

 
 

อยำ่งไรกต็ำมกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยูก่บัปัจจยัต่ำงๆ ไดแ้ก ่ผล
กำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ ภำวะเศรษฐกจิ แผนกำรลงทนุ ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอืน่ๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิำรจดัสรรก ำไรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 และ

จ่ำยเงนิปันผล ดงันี้ 
ตำมงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัมกี ำไรสุทธปิระจ ำปี จ ำนวน  96,727,032 บำท มี

ก ำไรเบด็เสรจ็อืน่ๆ จ ำนวน 1,149,511 บำท และก ำไรสะสมทีย่งัไมจ่ดัสรรคงเหลอืจำกกำรหกัเงนิปันผลทีจ่่ำยจำกผล
ประกอบกำรปี 2557 จ ำนวน 51,977,834 บำท โดยในระหว่ำงปีคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปัน
ผลส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2558  และเงนิปันผลระหว่ำงกำลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนเดอืนมกรำคม - เดอืน
มถิุนำยน 2558 ไปแลว้ มรีำยละเอยีดต่อไปนี้ 

รายละเอียด
การจ่ายปันผล 

ท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น/ 

คณะกรรมการ
อนุมติัเม่ือวนัท่ี 

จ่ายใน
อตัราหุ้นละ  

(บาท) 

รวมจ านวนเงิน
ท่ีจ่ายปันผล 
(ล้านบาท) 

ส ารองตาม
กฎหมาย 5% 
(ล้านบาท) 

จ่ายจากผลการด าเนินงาน
ระหว่างวนัท่ี 

ครัง้ที ่1 
 

ปันผลระหวำ่ง
กำลจำ่ยใหก้บัผู้
ถอืหุน้เมื่อวนัที ่
9 ก.ย. 2558 

13 ส.ค. 2558 
 

RD Date 
27 ส.ค. 58 และ
ปิดสมดุทะเบยีน  

28 ส.ค. 58 
 

0.15 45.00 4.554 

จำกผลประกอบกำรยกมำและผล
ประกอบกำรจำกกจิกรรมทีไ่ดร้บั
กำรสง่เสรมิ BOI ระหวำ่ง 1 
มกรำคม - 30 มถิุนำยน 2558 

รวมเงินปันผลระหว่างกาล 0.15 45.00 4.554  
หมำยเหตุ : ก ำไรสะสมยกมำปี 2557 ทีป่รำกฏตำมงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2558 มยีอดยกมำ ณ 1 มกรำคม 
2558 จ ำนวน 96,977,834 หกั เงนิปันผลจ่ำยจำกผลประกอบกำรปี 2557 ซึง่อนุมตัโิดยทีป่ระชุม AGM 2558 เมือ่วนัที ่3 เมษำยน 2558 จ ำนวน 
45,000,000 บำท คงเหลอืจ ำนวน 51,977,834.-บำท 
 

 บรษิัทได้จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยจำกก ำไรงวดเดือน มกรำคม – กนัยำยน 2558 จ ำนวน 4,554,561 
บำท รวมเป็นส ำรองตำมกฎหมำยที่ได้จดัสรรจำกก ำไรไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2558 บรษิทัจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 ครบ
ตำมจ ำนวนแลว้ รวมเป็นส ำรองตำมกฎหมำยทีจ่ดัสรรแลว้จ ำนวน 30,000,000 บำท  คงเหลอืก ำไรสะสมและก ำไร
ส ำหรบังวดระหว่ำง  1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558 ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรจ ำนวน 100,299,816 บำท  

คณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกสำรฉนัทเ์หน็ควรเสนอ ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัเิพื่อจ่ำยเงนิปันผล 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำท (สีส่บิหำ้สตำงค)์ รวมเป็นเงนิ 135,000,000 บำท โดยหกัเงนิปันผลระหว่ำง
กำลทีจ่่ำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่9 กนัยำยน 2558 ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท คงเหลอืเงนิปันผลทีต่อ้งจ่ำยเพิม่เตมิใน
อตัรำหุน้ละ 0.30 บำท (สำมสบิสตำงค)์ รวมเป็นเงนิ 90,000,000 บำท (เกำ้สบิลำ้นบำท) โดยเงนิปันผลดงักล่ำว จ่ำย
จำกก ำไรสะสมยกมำและก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน ระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558 ซึง่จดัสรรโดย
จ่ำยจำกกิจกรรมที่ได้รบักำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.13 บำท และจ่ำยจำกก ำไรจำกผลกำร
ด ำเนินงำนจำกกจิกรรมทีไ่มไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (Non-BOI)  ในอตัรำหุน้ละ 0.17 บำท 

 



 

 
 

ทัง้นี้บรษิัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รบัเงนิปันผลในวันที่ 15 มีนำคม 2559 และให้รวบรวม
รำยชือ่ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนและพกักำรโอน
หุน้ในวนัที ่16 มนีำคม 2559 และจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่29 เมษำยน 2559 

ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดำไมส่ำมำรถขอเครดติภำษเีงนิปันผลตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในประมวล

รษัฎำกรมำตรำ 47 ทว ิจำกเงนิปันผลทีจ่่ำยจำกก ำไรสว่นทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) จ ำนวน 0.13 บำท/หุน้  

และเงนิปันผลทีจ่่ำยจำกกจิกรรมทีไ่มไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน(Non-BOI) จ ำนวน 0.17 บำท/หุน้ ผูถ้อืหุน้สำมำรถ

เครดติภำษเีงนิปันผลตำมอตัรำภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีบ่รษิทัจ่ำยช ำระในอตัรำรอ้ยละ 20 โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธิ

เครดติภำษเีงนิปันผลในอตัรำ 20/80 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
วำระนี้ใหผ้่ำนมตริบัรองด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบวาระ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บรษิทัขอ้ 17 ซึง่ก ำหนดใหก้รรมกำรพน้จำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี 
      บรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวน  7 ทำ่น  โดยมกีรรมกำรทีค่รบวำระ จ ำนวน 3 ทำ่น  

       กรรมการซ่ึงครบวาระและออกตามก าหนดวาระ ได้แก่ 
 นำยปัญชฤทธิ ์  มนตเ์สรนุีสรณ์ 
 นำยกติเิมธ ี     มนตเ์สรนุีสรณ์ 
  นำยบวร  วงศส์นิอดุม 

บรษิทัไดป้ระกำศในเวบ็ไซดข์องบรษิทัและแจง้ประกำศผ่ำนเวบ็ไซด์ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรยีนเชญิใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคล ผูม้คีุณสมบตัติำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 
2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบรษิัทฯ โดยก ำหนด
ระยะเวลำที่สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ระหว่ำงวันที่ 16 ตุลำคม – 30 
พฤศจกิำยน 2558  โดยเมือ่ครบก ำหนดเวลำแลว้ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอชือ่ผูท้รงคณุวุฒเิขำ้มำยงับรษิทั 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบรษิทัซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้สี่วนได้เสยี เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้น

พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่ออกีวำระหนึ่งโดยกรรมกำรทีเ่สนอเพื่อกลบัเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระไดแ้ก่ 

 นำยปัญชฤทธิ ์  มนตเ์สรนุีสรณ์ 
 นำยกติเิมธ ี มนตเ์สรนุีสรณ์ 
  นำยบวร  วงศส์นิอดุม 

 

รำยละเอยีดประวตั ิโดยสงัเขปของผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่ดงักล่ำว ปรำกฏตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ย (4) 
 

 



 

 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ   
วำระนี้ใหผ้่ำนมตริบัรองด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตร 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 22 และขอ้ 

36(5) ก ำหนดใหก้รรมกำรมสีทิธไิดร้บัคำ่ตอบแทนในรปูของเงนิรำงวลั เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่นตำมทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิำรณำและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำม  (2/3) 
ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ความเหน็คณะกรรมการ 
บริษัทไม่มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำก ำหนด

ค่ำตอบแทนของกรรมกำร ซึง่กำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัไดร้่วมกนั
พจิำรณำเพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนที่มคีวำมเหมำะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิำรณำ ส ำหรบัค่ำตอบแทน
กรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2559 คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำโดยเหน็สมควรจ่ำย ดงันี้ 

1) คำ่ตอบแทนรำยปี คนละ 30,000 บำท 
2) คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร จ ำนวน 15,000 บำท ต่อครัง้ 
 กรรมกำร จ ำนวน 10,000 บำท ต่อครัง้ 

3) คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 12,000 บำท ต่อครัง้ 
 กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 10,000 บำท ต่อครัง้ 

4) โบนสัโดยพจิำรณำจำกผลประกอบกำรในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
วำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มำประชมุ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทั

ขอ้ 36 (6) ซึง่ก ำหนดใหท้ีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ตอ้งพจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัประจ ำปี ในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2559 ได้พจิำรณำเลือก

ผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ จ ำนวน 4 รำย โดยพจิำรณำจำกกำรปฏบิตัิงำน ควำมเป็นอสิระของผู้สอบบญัช ีและ
ค่ำตอบแทนกำรสอบบญัช ีรวมทัง้ได้ใหค้วำมเหน็และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ใหแ้ต่งตัง้ นำงกิง่กำญจน์ อศัว
รงัสฤษฎ์ หรอื นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ หรอื นำยชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์หรอื นำงสำวสมุนำ พนัธ์พงษ์สำนนท ์
แหง่บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั  เป็นผูส้อบบญัช ีประจ ำปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) ซึง่นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฏ์ เป็น



 

 
 

ผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2558 และไดป้ฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะผูส้อบบญัชเีป็นอย่ำงด ีและขอ
เสนอใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชปีระจ ำปี และรำยไตรมำส และค่ำตรวจสอบปฏบิตัติำมเงื่อนไขของบตัร
สง่เสรมิกำรลงทนุ เป็นจ ำนวนเงนิ  1,180,000 บำท คำ่ใชจ้่ำยเบด็เตลด็อืน่ๆ เรยีกเกบ็ไดต้ำมจรงิ 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  เหน็ชอบตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอให้ที่

ประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นพจิำรณำอนุมตัิให้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีำกบรษิัท อ ีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
ประจ ำปี 2559 โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตำมรำยชือ่ต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
รายช่ือผูส้อบบญัชี     จ านวนปีท่ีสอบบญัชีของบริษทัฯ  
           ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
 นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4496     2 ปี : (ปี 2557-2558)  หรอื 
 นำงสำวพมิพใ์จ  มำนติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4521         -    หรอื  
 นำยชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3972           -                หรอื 
 นำงสำวสมุนำ พนัธพ์งษ์สำนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่5872           -  

ทัง้นี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รบักำรเสนอชื่อดังกล่ำว ไม่มีควำมสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กบับริษัท 
ผูบ้รหิำร/ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัคิ่ำตอบแทนกำรสอบบญัชขีองบรษิัท
ประจ ำปี 2559 และรำยไตรมำสในอตัรำทีเ่ปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ตำมทีป่รำกฏในตำรำงดงัต่อไปนี้ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2558 เพ่ิม/(ลด)  
% (+/-) 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 

 
825,000.- 

 
790,000.- 

 
35,000.- 

- ค่ำสอบทำนงบรำยไตรมำส 255,000.- 240,000.- 15,000.- 

- ค่ำตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขของบตัร
สง่เสรมิกำรลงทุน  

- (ปี 2559 เสนอจ ำนวน 2 บตัร) 

100,000.- 100,000.- - 
 

รวม ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ 1,180,000.- 1,130,000.- 50,000.- 

2. ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริง ระหว่าง 
ปฏบิตังิำน เช่น ค่ำเดนิทำง ค่ำโทรสำร ค่ำถ่ำย
เอกสำร เป็นตน้ 

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ระหว่ำงกำร
ปฏบิตังิำน 

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ปี 2558 

จ ำนวน 155,874 บำท 

 

 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
วำระนี้ใหผ้่ำนมตริบัรองด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
ตำมทีบ่รษิทั สุธำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชน(IPO) เมื่อ

วนัที่ 26-28 มนีำคม 2557 จ ำนวน 75 ล้ำนหุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.70 บำท บรษิัทฯได้รบัเงนิจำกกำรเพิม่ทุนสุทธิ
ภำยหลงัหกัค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สิน้ 265.69 ลำ้นบำท  โดยก ำหนดวตัถุประสงคใ์น
กำรใชเ้งนิเพิม่ทุนไวด้งันี้ 
 
 



 

 
 

ตารางวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินจากเพ่ิมทุน ซ่ึงเดิมก าหนดไว้ดงัน้ี 

 วตัถุประสงคข์องกำรใชเ้งนิ จ ำนวนเงนิที ่

 
คำดว่ำจะใช ้

1. ลงทุนในกำรขยำยกำรผลติแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์ 50.00 

2. ลงทุนในระบบเครื่องบดถ่ำนหนิชนิดระเหยง่ำย 70.00 
3. ลงทุนในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิปนูขำว 20.00 
4. เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 15.69 
5. เพื่อใชใ้นกำรช ำระหนี้เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ 110.00 

รวม 265.69 
 
ตารางวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีเปล่ียนแปลงใหม่เป็นดงัน้ี 

วตัถปุระสงคข์องการใช้เงิน จ านวนเงินท่ี 

จะใช้ 

1. ลงทุนในกำรขยำยกำรผลติแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์และกำรขยำยกำรลงทุนทีส่ำขำหว้ย
ป่ำหวำย ไดแ้ก่ โรงบด, โรงไฮเดรต และทีเ่กีย่วขอ้ง 

   120.00  

2. ลงทุนในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิปนูขำว        20.00  

3. เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน         15.69  

4. เพื่อใชใ้นกำรช ำระหนี้เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ         110.00  

รวม   265.69  
เนื่องจำกปัจจุบนัแนวโน้มกำรใชผ้ลติภณัฑป์ูนขำวในรปูปูนบด (Quick lime powder) , ปูนไฮเดรต (Hydrate Lime) 
มีแนวโน้มกำรเติบโตจำกกลุ่มอุตสำหกรรมหลักทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น อุตสำหกรรมเคม ี
อตุสำหกรรมกอ่สรำ้ง กำรท ำน ้ำประปำ และกำรใชใ้นกระบวนกำรบ ำบดัน ้ำเสยี เพื่อใหโ้ครงกำรลงทุนในส่วนทีข่ยำย
ซึง่บรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงงำนแห่งที ่3 ทีต่ ำบลหว้ยป่ำหวำย อ ำเภอพระพุทธบำท จงัหวดัสระบุร ีมี
โรงผลิตที่สำมำรถรองรับส ำหรับน ำปูนขำวจำกกระบวนกำรผลิตในส่วนที่ผลิตได้จำกเตำ  น ำไปแปรรูปเป็น
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น ปูนบด  ปูนไฮเดรต (แคลเซยีมไฮดรอกไซด์) เพื่อจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มอุตสำหกรรมทีม่คีวำม
ตอ้งกำรเพิม่สงูขึน้ รวมถงึหำกลูกคำ้มคีวำมตอ้งกำรใชผ้ลติภณัฑใ์นรปูอื่น ๆ  โรงงำนสำขำดงักล่ำวกส็ำมำรถผลติ
สนิคำ้เพื่อจดัจ ำหน่ำย  คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพจิำรณำขอเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงค์กำรใชเ้งนิจำกกำรเพิม่ทุนซึ่งเดมิบรษิทัฯ มแีผนในกำรน ำเงนิไปใชส้ ำหรบัลงทุน ในเครื่องบดถ่ำนหนิ
ชนิดระเหยง่ำยแต่ปัจจุบนัโครงกำรดงักล่ำวยงัไม่มกีำรด ำเนินกำรเนื่องจำกชนิดเชื้อเพลิงปัจจุบนัทีใ่ชอ้ยู่สำมำรถ
จดัซือ้ไดง้ำ่ยขึน้       อกีทัง้แนวโน้มรำคำไมม่กีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั      ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรที่
จะน ำเงนิจำกกำรเพิม่ทนุสว่นนี้เพือ่ใชส้ ำหรบักำรขยำยก ำลงักำรผลติตำมโครงกำรลงทุนทีส่ำขำหว้ยป่ำหวำย อ ำเภอ
พระพุทธบำท จงัหวดัสระบุรแีทน โดยน ำมำใชใ้นกำรลงทุนส ำหรบัโรงบด , โรงผลติไฮเดรต รวมถงึทีเ่กีย่วขอ้งกบั
โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติทีส่ำขำหว้ยป่ำหวำย  ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อกำรผลติและจ ำหน่ำยสนิคำ้  
โดยกำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิจำกกำรเพิม่ทนุดงักล่ำวจะไมส่ง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

ความเหน็คณะกรรมการ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมกำร ครัง้ที ่1/2559 วนัที ่ 26 กมุภำพนัธ ์ 2559 มมีตเิป็นเอกฉนัทเ์หน็สมควรในกำร

เปลีย่นแปลงกำรใชเ้งนิเพิม่ทุนโดยใหเ้สนอเรื่องดงักล่ำวต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ หำกผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิห้
จดัท ำรำยงำนกำรใชเ้งนิตำมวตัถุประสงคใ์หมข่ำ้งตน้ 



 

 
 

 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
วำระนี้ใหผ้่ำนมตริบัรองด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสอง ซึง่ก ำหนดว่ำ 

เมือ่ทีป่ระชมุพจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ หำกผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำเรือ่งอืน่นอกจำกทีก่ ำหนดไว ้กไ็ด้ 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เหน็ควรใหเ้ปิดวำระนี้ไวเ้พือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถำม และ/หรอื แสดงควำมคดิเหน็ในเรื่องต่ำง ๆ โดยไม่มี

กำรลงมต ิทัง้นี้หำกผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเปิดกำรพจิำรณำและลงมต ิจะต้องเขำ้หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของกฎหมำย
ตำมมำตรำ 105 วรรคสองทีก่ล่ำวขำ้งตน้ 

ในวันประชุมฯ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ร ับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสำร
ประกอบกำรมอบฉนัทะ ตัง้แต่เวลำ  13.00 น. เป็นตน้ไป บรษิทัใคร่ขอควำมร่วมมอืจำกผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบ
ฉันทะ กรุณำศกึษำเงื่อนไขวธิกีำรลงทะเบยีน กำรมอบฉันทะ ฯลฯ ตำมสิง่ทีส่่งมำด้วย (10) และเพื่อควำมสะดวก
รวดเรว็ในกำรลงทะเบยีนเขำ้ประชุม ขอใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะน ำเอกสำรและหลกัฐำนตำมรำยกำรที่
ระบุในสิง่ทีส่่งมำด้วย (10) และแบบฟอร์มลงทะเบยีน มำแสดงเพื่อลงทะเบยีนในวนัประชุมโดยบรษิทัได้ก ำหนด
รำยชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และรบัเงนิปันผล ตำมทีป่รำกฏรำยชื่อ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผู้
ถอืหุน้ (Record Date – RD) ในวนัที ่15 มนีำคม 2559 และใหร้วบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ  225 ของพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่16 มนีำคม 2559 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอเรยีนเชญิท่ำนผูถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี  2559  
ตำม วนั เวลำ และสถำนทีท่ีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ดว้ย จกัขอบคณุยิง่ 

 

       ขอแสดงควำมนบัถอื 
   บรษิทั สธุำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
    (นำยเชดิเกยีรต ิ มนตเ์สรนุีสรณ์) 

                                                   ประธำนกรรมกำร 
 


