
           

บริษัท สุธากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 
GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
ทะเบียนเลขที่ 0107556000248      ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่    8/222 หมู่ท่ี 3 ถ.ศรีสมำน ซ. 2 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2961 8652-6  
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ที่ SUTHA-AGM 2560  
วันที่ 6 มีนำคม 2560  

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย:  
(1) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559  
(2) รำยงำนประจ ำป ี2559 พร้อมส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 (ปรำกฏในรูปแบบ CD-ROM) 
(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผล 
(4) ข้อมูลกรรมกำรเสนอผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกแทนกรรมกำรที่ครบวำระ 
(5) ข้อมูลพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  
(6) แบบฟอร์มลงทะเบียน 
(7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
(8) ซอง ปณ. กรณีส่งกลับเอกสำรมอบฉันทะทำงไปรษณีย ์
(9) รำยช่ือกรรมกำรอิสระเพ่ือพิจำรณำเป็นผู้รับมอบฉันทะในกำรประชุมฯ 
(10) ค ำชี้แจงเงื่อนไขและวิธีกำรกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ และเอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันที่ประชุม 
(11) กฎและข้อบังคับของบริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
(12) แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี ในแบบรูปเล่ม 
(13) ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
(14) แผนที่สถำนที่จัดประชุม 

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 
2560 ในวันพุธที่ 5 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องบุษรำคัม โรงแรมอวำนี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย   โดยคณะกรรมกำรมีมติ
ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตำมที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น 
(Record Date – RD) ในวันที่ 10 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนำคม 2560  เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปน้ี 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  
11 พฤศจิกายน 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
บริษัทได้จัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 โดยมีรำยละเอียด

ตำมที่ระบุในรำยงำนกำรประชุม สิ่งที่ส่งมำด้วย (1) 

 

 



 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่ง

คณะกรรมกำรเห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้อง โดยมีรำยละเอียด สิ่งที่ส่งมำด้วย (1)  
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ
วำระนี้ให้ผ่ำนมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36(1) และข้อที่ 40 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบ 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบโดยมี

รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏไว้ในรำยงำนประจ ำปี ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (2) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 112-113 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ 

ข้อที่ 39-40 คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรจัดท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ

งบกำรเงินของบริษัทส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว 
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวได้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีรำยละเอียดตำม สิ่งที่ส่งมำด้วย (2) 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน โดยได้เห็นชอบว่ำงบกำรเงินดังกล่ำวถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำรเงิน

ประจ ำปีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
อนุมัต ิโดยมีรำยละเอียดตำม สิ่งที่ส่งมำด้วย (2) 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ
วำระนี้ให้ผ่ำนมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 



 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 115-116 และข้อบังคับ

บริษัท ข้อที่ 44-45 ซึ่งก ำหนดว่ำบริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน  

ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทันั้น บริษัทมนีโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละป ี

อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ ผล
กำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน ภำวะเศรษฐกิจ แผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรอืผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 และ

จ่ำยเงินปันผล ดังนี ้
ตำมงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีก ำไรสุทธิประจ ำปี จ ำนวน  68,001,609 บำท มี

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ จ ำนวน 1,103,308 บำท และก ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือจำกกำรหักเงินปันผลที่จ่ำย
จำกผลประกอบกำรปี 2558 จ ำนวน 66,898,001 บำท โดยในระหว่ำงปีคณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรอนุมัติกำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2558  และเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนเดือนมกรำคม - 
เดือนมิถุนำยน 2559 ไปแล้ว มีรำยละเอียดต่อไปนี ้

หลักทรัพย์ วันที่
คณะกรรมการมี

มต ิ

วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย 

XD 

วันที ่
Record 
date 

วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันที่จ่ายเงนิ
ปันผล 

เงินปนัผล 
(บาท/หุ้น) 

รวมเงิน 
ปันผลจ่าย  
(ล้านบาท) 

SUTHA 11/08/2559 26/08/2559 30/08/2559 31/08/2559 09/09/2559 0.08 24 ล้ำนบำท 
จัดสรรจาก : จัดสรรจากก าไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริม BOI ระหว่าง 1 มกราคม -30 มิถุนายน 2559 

หมายเหตุ : ก าไรสะสมยกมาปี 2559 ที่ปรากฏตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 มียอดยกมา ณ 1 มกราคม 2559 
จ านวน 100,299,816 หัก เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2558 ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 
(ปันผลส าหรับปี 2558 รวมจ านวน 135,000,000 บาท, จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว จ านวน 45,000,000 บาท, เหลือปันผลที่จ่ายเพิ่มเมื่อวันที่ 29 
เมษายน จ านวน 90,000,000 บาท) คงเหลือก าไรสะสมยกไปจ านวน 10,299,816 บาท. 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทจัดสรรส ำรองตำมกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 
2535 มำตรำ 116 ครบตำมจ ำนวนแล้ว รวมเป็นส ำรองตำมกฎหมำยที่จัดสรรแล้วจ ำนวน 30,000,000 บำท  
คงเหลือก ำไรสะสมและก ำไรส ำหรับงวดระหว่ำง  1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2559 ที่ยังไม่ได้จัดสรรจ ำนวน 
54,301,425 บำท (ก ำไรสะสมจำกโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมจ ำนวน 20,569,306 บำท และก ำไรจำกโครงกำรที่
ไม่ได้รับกำรส่งเสริมจ ำนวน 33,732,119 บำท) 

   
คณะกรรมกำรมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติเพื่อจ่ำยเงินปันผล 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.17 บำท (สิบเจ็ดสตำงค์) รวมเป็นเงิน  51 ล้ำนบำท (ห้ำสิบเอ็ดล้ำนบำท) โดยหักเงิน
ปันผลระหว่ำงกำลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท (แปดสตำงค์) ซึ่งจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 
กันยำยน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ำยเพิ่มเติมในอัตรำหุ้นละ 0.09 บำท (เก้ำสตำงค์)  รวมเป็นเงิน 27 ล้ำน
บำท (ยี่สิบเจ็ดล้ำนบำท) โดยเงินปันผลดังกล่ำวให้จ่ำยจำกก ำไรสะสมและก ำไรสุทธิจำกผลประกอบ ระหว่ำงวันที่ 1 
มกรำคม – 31 ธันวำคม 2559 โดยจ่ำยจำกก ำไรส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) อัตรำหุ้นละ 0.06 บำท 
(หกสตำงค์)  และจ่ำยจำกก ำไรส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท (สำมสตำงค์)    



 
 

โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษำยน 2560  และให้
รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษำยน 2560 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภำคม 2560 (กำรให้สิทธิดังกล่ำว
ยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกต้องรอกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจนกว่ำกำรประชุมแล้วเสร็จ) โดย
คณะกรรมกำรจะเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือเพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประมวล
รัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ จำกเงินปันผลที่จ่ำยจำกก ำไรส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) จ ำนวน 0.06 บำท/
หุ้น  และเงินปันผลที่จ่ำยจำกกิจกรรมที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน(Non-BOI) จ ำนวน 0.03 บำท/หุ้น ผู้ถือหุ้น
สำมำรถเครดิตภำษีเงินปันผลตำมอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ำยช ำระในอัตรำร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้น
สำมำรถใช้สิทธิเครดิตภำษีเงินปันผลในอัตรำ 20/80 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
วำระนี้ให้ผ่ำนมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 

 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ

บริษัทข้อ 17 ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 
2560 

      บรษิัทฯ มีกรรมกำรจ ำนวน  9 ท่ำน  โดยมีกรรมกำรที่ครบวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน  
       กรรมการซึ่งครบวาระและออกตามก าหนดวาระ ได้แก่ 

 นำยเกียรติกุล   มนต์เสรีนุสรณ์ 
 นำยศรีภพ      สำรสำส 
  นำยประพัฒน ์ วนำพิทักษ์ 

บริษัทได้ประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทและแจ้งประกำศผ่ำนเว็บไซด์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 
2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยก ำหนด
ระยะเวลำที่สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ระหว่ำงวันที่ 16 ตุลำคม – 30 
ธันวำคม 2559  โดยเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำมำยังบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหนึ่งโดยกรรมกำรที่เสนอเพื่อกลับเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระได้แก่ 

 นำยเกียรติกุล   มนต์เสรีนุสรณ์ 
 นำยศรีภพ สำรสำส 
  นำยประพัฒน ์ วนำพิทักษ์ 

 



 
 

รำยละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำว ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (4) 
 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ   
วำระนี้ให้ผ่ำนมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตร 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 และข้อ 

36(5) ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในรูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสอง
ในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในระดับที่เหมำะสม โดยเปรียบเทียบอ้ำงอิงกับระดับที่

ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม และค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของกรรมกำร โดยกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบ จะได้รับค่ำตอบแทนใน
กำรท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบโดยเป็นอัตรำที่แน่นอน  บริษัทได้รับมอบนโยบำยจำก กลุ่มบริษัทคำมุส 
(Carmeuse Group) (ผ่ำนทำงบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ที่คำมุสกรุ๊ป (Carmeuse Group) ร่วมทุนกับ 
จี.พี.กรุ๊ป (GP Group) เข้ำถือหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยำยน 2559)  โดยกรรมการท่านใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้แทนของคามุส (Carmeuse) โดยกรรมการเหล่านั้นถูกส่งมาเข้าร่วมโดยไม่คิดค่าตอบแทน ส ำหรับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2560 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำโดยเห็นสมควรจ่ำย 
ดังนี้ 

1) ค่ำตอบแทนรำยปี คนละ 30,000 บำท (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษทัคามุส) 

2) ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร 
 กรรมกำร จ ำนวน 10,000 บำท ต่อครั้ง (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามุส) 

3) ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 12,000 บำท ต่อครั้ง 
 กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 10,000 บำท ต่อครั้ง 
4) โบนัสโดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรในแต่ละปีเป็นเกณฑ์  

(ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามุส) 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 



 
 

เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นต้องพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี ในกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ได้พิจำรณำเลือก

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จ ำนวน 4 รำย โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้แต่งตั้ง นำงกิ่งกำญจน์ อัศว
รังสฤษฎ์ หรือ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ หรือ นำยชยพล  ศุภเศรษฐนนท์ หรือ นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์ 
แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  เป็นผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2560 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนำงกิ่งกำญจน์ อัศวรังสฤษฏ์ เป็น
ผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้สอบบัญชีเป็นอย่ำงดี และขอ
เสนอให้ค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี รวมทั้งสิ้น 1,595,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นห้ำพัน
บำท) หรือ รวมทั้งสิ้น 1,825,000 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนสองหมื่นห้ำพันบำท) ส ำหรับกำรตรวจสอบบัญชีงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรกรณีมีบริษัทจัดต้ังบริษัทย่อย) 

โดยมีค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีดังกล่ำวประกอบด้วยกำรสอบทำนงบกำรเงินรำย
ไตรมำส และกำรตรวจสอบตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน, ค่ำสอบทำนเอกสำรประกอบงบกำรเงินของบริษัทเพื่อน ำส่ง
บริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่ำเดินทำง ค่ำเอกสำร เป็นต้น ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงในกำร
ปฏิบัติงำน 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ  เห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท อี วำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ ำปี 2560 โดยก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตำมรำยชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
รายชื่อผู้สอบบัญชี            จ านวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ  
           ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
 นำงกิ่งกำญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4496     3 ปี : (ปี 2557-2559)  หรือ 
 นำงสำวพิมพ์ใจ  มำนิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4521         -    หรือ  
 นำยชยพล  ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3972           -                หรือ 
 นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5872           -  

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำว ไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท 
ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว 

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัท
ประจ ำปี 2560 ในอัตรำที่เปรียบเทียบกับปี 2559 ตำมที่ปรำกฏในตำรำงดังต่อไปนี ้

ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี   
ปี 2560 (ปีที่

เสนอ) 
ปี 2559 

เพิ่มข้ึน
(ลดลง) 

  

ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (เฉพาะบริษัทไม่
รวมการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการกรณีมีบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย) 

1,595,000 1,180,000 415,000 หรือ 

ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (กรณีมีการ
ตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรณีมีบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย) 

1,825,000 1,180,000 645,000   

 



 
 

โดยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีดังกล่ำวประกอบด้วยกำรสอบทำนงบกำรเงินรำย
ไตรมำส และกำรตรวจสอบตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน, ค่ำสอบทำนเอกสำรประกอบงบกำรเงินของบริษัทเพื่อน ำส่ง
บริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่ำเดินทำง ค่ำเอกสำร เป็นต้น ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงในกำร
ปฏิบัติงำน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ
วำระนี้ให้ผ่ำนมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสอง ซึ่งก ำหนดว่ำ 

เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หำกผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ ก็ได้ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรให้เปิดวำระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม และ/หรือ แสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง ๆ โดยไม่มี

กำรลงมติ ทั้งนี้หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดกำรพิจำรณำและลงมติ จะต้องเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมำย
ตำมมำตรำ 105 วรรคสองที่กล่ำวข้ำงต้น 

ในวันประชุมฯ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสำร
ประกอบกำรมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลำ  13.00 น. เป็นต้นไป บริษัทใคร่ขอควำมร่วมมือจำกผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับ
มอบฉันทะ กรุณำศึกษำเงื่อนไขวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ ฯลฯ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (10) และเพื่อควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะน ำเอกสำรและหลักฐำนตำม
รำยกำรที่ระบุในสิ่งที่ส่งมำด้วย (10) และแบบฟอร์มลงทะเบียน มำแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมโดยบริษัทได้
ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล ตำมที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก ำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิเข้ำร่วมประชุม ในวันที่ 10 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อ
ตำมมำตรำ  225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนำคม 
2560 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  
ตำม วัน เวลำ และสถำนที่ที่ระบุไว้ข้ำงต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

       ขอแสดงควำมนับถือ 
   บริษทั สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
 

                    (นำยทิโมธี อำเธอร์ มำเรีย แวน เดน บอสซ์) 
                                               ประธำนกรรมกำร 


