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เรื่อง   แจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ซึง่จดัขึน้เมื่อ
วนัที ่8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 (Magic 2) ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ  
โดยมมีตสิรุปได ้ดงันี้ 

 
วาระท่ี 1 มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2558 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทั งงหมขของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ข้วย 215,753,693 100.0000 
ไม่เหน็ข้วย 0 0.0000 
งขออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,753,693 100.0000  
 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการข าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 
- ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง - 

 
วาระท่ี 3 มีมติอนุมติังบการเงินส าหรบัปี  สิงนสุข ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทั งงหมขของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ข้วย 215,755,693 100.0000 
ไม่เหน็ข้วย 0 0.0000 
งขออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  
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วาระท่ี 4 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2558 
ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท (สีส่บิหา้สตางค)์ รวมเป็นเงนิ 135 ลา้นบาท (หนึ่งรอ้ยสามสบิหา้ลา้นบาท) โดยหกั
เงนิปันผลระหว่างกาลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สบิหา้สตางค)์ ซึง่จ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้เมื่อ
วนัที ่9 กนัยายน 2558 คงเหลอืเงนิปันผลทีต่อ้งจ่ายเพิม่เตมิในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค)์  รวม
เป็นเงนิ 90 ลา้นบาท (เกา้สบิลา้นบาท)  

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date-RD) ในวนัที ่15 มนีาคม 2559  และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่16 
มนีาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่29 เมษายน 2559  

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทั งงหมขของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ข้วย 215,755,693 100.0000 
ไม่เหน็ข้วย 0 0.0000 
งขออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  

 
วาระท่ี 5       มีมติแต่งตั งงกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบวาระ  

กรรมการทีอ่อกตามวาระ  ในครัง้นี้ จ านวน 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง โดย
กรรมการทัง้ 3 ท่านมรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 
1) นายปัญชฤทธิ ์ มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการ/ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบรหิาร 
2) นายกติเิมธ ี มนตเ์สรนุีสรณ์  กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
3) นายบวร  วงศส์นิอุดม  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

ทีป่ระชุมอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

5.1) นายปัญชฤทธ์ิ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ขัการ/กรรมการบริหาร 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทั งงหมขของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ข้วย 215,755,693 100.0000 
ไม่เหน็ข้วย 0 0.0000 
งขออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  

 
5.2) นายกิติเมธี มนตเ์สรีนุสรณ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทั งงหมขของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ข้วย 215,755,693 100.0000 
ไม่เหน็ข้วย 0 0.0000 
งขออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  

5.3) นายบวร  วงศสิ์นอขุม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทั งงหมขของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ข้วย 215,755,693 100.0000 
ไม่เหน็ข้วย 0 0.0000 
งขออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  

 
วาระท่ี 6       มีมติก าหนขค่าตอบแทนกรรมการ  

ส าหรบักรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 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) โบนสัโดยพจิารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ ์
 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทั งงหมขของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ข้วย 215,760,793 100.0000 
ไม่เหน็ข้วย 0 0.0000 
งขออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,760,793 100.0000  

 
วาระท่ี 7       มีมติอนุมติัการแต่งตั งงผูส้อบบญัชี และก าหนขค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

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 
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 นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872           -  
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท ประจ าปี 2559 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชเีป็นเงนิ 1,180,000 บาท 
(หนึ่งลา้นหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ไดแ้ก่ ค่าเดนิทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจ านวน
ทีจ่่ายจรงิในการปฏบิตังิาน 
 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทั งงหมขของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ข้วย 215,760,793 100.0000 
ไม่เหน็ข้วย 0 0.0000 
งขออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,760,793 100.0000  

 
วาระท่ี 8       มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

โขยวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชน (IPO) ท่ี 
ก าหนขไว้เขิม  มีขงันีง 

 วตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิ จ านวนเงนิที ่

 
คาดว่าจะใช ้

1. ลงทุนในการขยายการผลติแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์ 50.00 

2. ลงทุนในระบบเครื่องบดถ่านหนิชนิดระเหยง่าย 70.00 
3. ลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิปนูขาว 20.00 
4. เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 15.69 
5. เพื่อใชใ้นการช าระหนี้เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 110.00 

รวม 265.69 
 
เปล่ียนแปลงใหม่ เป็นขงันีง 

วตัถปุระสงคข์องการใช้เงิน จ านวนเงินท่ี 

จะใช้ 

1. ลงทุนในการขยายการผลติแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์และการขยายการลงทุนที่
สาขาหว้ยป่าหวาย ไดแ้ก่ โรงบด, โรงไฮเดรต และทีเ่กีย่วขอ้ง 

   120.00  

2. ลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิปนูขาว        20.00  

3. เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน         15.69  

4. เพื่อใชใ้นการช าระหนี้เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ         110.00  

รวม   265.69  
 
โดยใหจ้ดัท ารายงานการใชเ้งนิตามวตัถุประสงคใ์หม่ทีไ่ดอ้นุมตั ิ
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ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทั งงหมขของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ข้วย 215,760,793 100.0000 
ไม่เหน็ข้วย 0 0.0000 
งขออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,760,793 100.0000  

 

วาระท่ี 9       เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

-ไม่ม-ี 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถอื 
 

 
 (นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์)                                                                                     
         กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 


