
          

ที่ SUTHA-AGM 2562  
วันท่ี 4 มีนาคม 2562  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย:  

(1) ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  
(2) รายงานประจ าปี 2561 พร้อมส าเนาส าเนางบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปรากฏในรูปแบบ 

QR-Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) 
(3) ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 
(4) ข้อมูลกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกแทนกรรมการที่ครบวาระ 
(5) ข้อมูลพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) แบบฟอร์มลงทะเบียน 
(7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
(8) ซอง ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ 
(9) รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมฯ 
(10) ค าช้ีแจงเงื่อนไขและวิธีการการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันที่ประชุม 
(11) กฎและข้อบังคับของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
(12) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี ในแบบรูปเล่ม 
(13)  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
(14) แผนที่สถานท่ีจัดประชุม 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันพุธที่   
3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย  โดยคณะกรรมการมีมติก าหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในรายงาน

การประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า

ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 (1) และข้อที่ 40 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีจะต้องแจ้งให้ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 



 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามที่

ปรากฏไว้ในรายงานประจ าปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดตามวิธีท่ีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมส าหรับปี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112-113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ข้อที่ 39-40 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

งบการเงินรวมของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบ
บัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี
รายละเอียดในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดตามวิธีท่ีตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ

ทานงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้เห็นชอบว่างบ
การเงินดังกล่าวถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ความเห็นคณะกรรมการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมประจ าปีที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดตามวิธีท่ีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561   
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115-116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 44-45 

ซึ่งก าหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี 

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรอืผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเห็นสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และจ่ายเงินปันผล 

ดังนี ้



 
 

ตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบเฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2561 จ านวน 63,478,069 บาท และมีก าไรสุทธิและก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมจ านวน 125,478,759 
บาท โดยในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการ ส าหรับปี 2561 รวม 
45.00 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

วันท่ีอนุมัติ ส าหรับงวด บาท/หุ้น จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

วันท่ีจ่าย 

14 สิงหาคม 2561 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 0.08 บาท/หุ้น 24.00 13 กันยายน 2561 
14 พฤศจิกายน 2561 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 0.07 บาท/หุ้น 21.00 14 ธันวาคม 2561 

รวมเงินปันผลระหว่างกาล 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 0.15 บาท/หุ้น 45.00  
คงเหลือก าไรสะสมและก าไรส าหรบังวดระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 ที่ยังไม่ไดจ้ัดสรรจ านวน 

50,478,759.75 บาท (ก าไรสะสมจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจ านวน 14,708,765 บาท และก าไรจากโครงการทีไ่มไ่ดร้ับการ
ส่งเสริมจ านวน 35,769,994 บาท) 
 
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2559-2561 

เงินปัน
ผลจ่าย 

หน่วย (บาท/หุ้น)   หน่วย (ล้านบาท/ปี) 
 % 

ต่อก าไรสุทธ ิ
  

เงินปันผลระหว่างกาล AGM 
เงินปันผล

บาท/หุ้น/ป ี

ก าไร
สุทธิ 
(ล้าน
บาท) 

เงินปันผลระหว่างกาล AGM 
เงินปันผล 
ล้านบาท/

หุ้น/ปี 
ส าหรับ

ปี  

ไตรมาส ไตรมาส 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2559 -    0.08        -    0.09  0.17  66.90  -    24.00   -    27.00  51.00  76% 
2560 -    0.15       -    0.10  0.25  73.91  -    45.00         -    30.00  75.00  101% 
2561 -    0.08  0.07  0.12 0.27  63.48    -    24.00  21.00  36.00 81.00  128% 

 
คณะกรรมการมีมตเิป็นเอกฉันท์เหน็ควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้

ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 81.00 ล้านบาท (แปดสิบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่าย
ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 จ านวน 0.08 บาท/หุ้น  
และวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 จ านวน 0.07 บาท/หุ้น  

คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุน้ละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงิน 36.00 ล้านบาท (สามสิบ
หกล้านบาท)  

โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากก าไรส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) และจ่ายจากก าไรส่วน
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดยก าหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record 
Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  2 พฤษภาคม 2562 (การให้สิทธิ
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือจนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ) โดยคณะกรรมการ
จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 0.05 บาท/หุ้น  และเงินปันผลที่จ่าย
จากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทุน (Non-BOI) จ านวน 0.07 บาท/หุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลตามอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายช าระในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 



 
 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่ง

ก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

      บริษัทมีกรรมการจ านวน  8 ท่าน  โดยมีกรรมการที่ครบวาระ จ านวน 3 ท่าน  
       กรรมการซ่ึงครบวาระและออกตามก าหนดวาระ ได้แก่ 

o นายกีซา เอมิล เพอราคี กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
o นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
o นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญ
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยก าหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันท่ี 16 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561  โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการ

เป็นรายบุคคล แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มคีุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณวุฒิ และมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายกีซา เอมิล เพอราคี 2) นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 
3) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับการ
เสนอช่ือดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านจะกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ละท่านด ารงต าแหน่งอยู่เช่นเดิม 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ   
วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 มาตร 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 และข้อ 36(5) 

ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน

อุตสาหกรรม และค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่
แน่นอน  ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 
คณะกรรมการได้พิจารณาโดยเห็นสมควรจ่าย ดังนี ้



 
 

1) ค่าตอบแทนรายปี  คนละ 30,000 บาท 
    

2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
o ประธานกรรมการ  จ านวน 45,000 บาท ต่อครั้ง  
o กรรมการ  จ านวน 30,000 บาท ต่อครั้ง  
 

3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 45,000 บาท ต่อครั้ง 
o กรรมการตรวจสอบ  จ านวน 30,000 บาท ต่อครั้ง 

 

4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
o ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จ านวน 12,000 บาท ต่อครั้ง 
o กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จ านวน 10,000 บาท ต่อครั้ง 

 

5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์  
o จ านวน 50,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการเป็นไปตามที่ถูกก าหนดไว้ในแต่ละปี  
o จ านวน 100,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการได้เกินกว่า 10 % ของตัวเลขท่ีถูกก าหนดไว้ในแต่ละปี 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะซึ่งมาประชุม 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่ง

ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี ในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชจีะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก 

บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด เป็นบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด โดยพิจารณาจากปริมาณงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
และค่าตอบแทนการสอบบัญชแีล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด มีค่าตอบแทนสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทั้งได้ให้ความเห็น
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ านวน 6 ราย ได้แก่ นายเสถียร วงศ์สนันท์ หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 
หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน หรือ นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล แห่ง
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 (ปีที่เสนอ) และขอเสนอให้ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและงบ
การเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าปี 2562 ส าหรับบริษัท รวมทั้งสิ้น 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท) 
หรือ รวมทั้งสิ้น 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาท) ส าหรับการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีดังกล่าวประกอบด้วยการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการ
ตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพ่ือน าส่งบริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจ านวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน 

ความเห็นคณะกรรมการ 



 
 

คณะกรรมการบริษัท  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาตเลขที ่

จ านวนปีที่สอบบัญชขีองบริษัท 
ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา 

o นาย เสถียร วงศ์สนันท์ 3495 - และ/หรือ 
o นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 - และ/หรือ 
o นาย วิชัย รุจิตานนท์ 4054 - และ/หรือ 
o นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล 5946 - และ/หรือ 
o นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 9445 - และ/หรือ 
o นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล 9575 -  

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท / บริษัทย่อย/ 
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 
ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2561 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 

ค่าสอบบัญชี  ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ)   ปี 2561   เพ่ิม(ลด) เปลี่ยนแปลง 

  
 เฉพาะ
กิจการ  

 บริษัทย่อย   รวม  
 เฉพาะ
กิจการ  

 บริษัทย่อย   รวม  (+/-) %  

ชื่อผู้สอบบัญช ี  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด   บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด      
1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าป ี                 

มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบ
งบการเงนิ เฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวม 

      840,000          840,000      
1,065,000  

      
1,065,000  

(225,000) (21%) 

2.  ค่าสอบทานงบรายไตรมาส                 
มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบ
งบการเงนิ เฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวม 

      450,000          450,000        360,000          360,000  90,000 25% 

3.  ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษัท GLE 
(บริษัทย่อย)  145,000.0 145,000  120,000 120,000 25,000 21% 

4.  ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษัท SQL 
(บริษัทย่อย) 

        270,000        270,000          660,000        660,000  (390,000) ดูหมายเหตุ
ประกอบ 

5.  ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทุน  

200,000  200,000 160,000 80,000 240,000 (40,000) (17%) 

จ านวนบัตรส่งเสริมการลงทนุ  2 บัตร       2 บัตร   1 บัตร        

6.  ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงิน
ของบริษัท    

100,000  100,000 150,000  150,000 (50,000) (33%) 

เพ่ือน าส่งบริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ ่                 

รวมค่าสอบบัญชีประจ าป ี     1,590,000        415,000      2,005,000      1,735,000        860,000      2,595,000  (590,000) (22.74%) 
7.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดขึ้นจริง ระหวา่ง

ปฏิบัติงาน 
    

 ตามท่ีจ่าย
จริง  

    
 ตามท่ีจ่าย

จริง  
  

  

เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่าย
เอกสาร เป็นต้น 

     ปี 2562      
 ปี 2561 
201,656 

  
  

หมายเหตุ  บริษัทท ารายการได้มาซ่ึงหุ้นสามัญของบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากดั (SQL) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยเข้าถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของ
หุ้นจ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมดของ SQL 

 



 
 

โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีดังกล่าวประกอบด้วย การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการ
ตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพ่ือน าส่งบริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจ านวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31. 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ 21/2560 ให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายที่แก้ไขข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ใหม่ดังนี้ 
จากเดิมระบุว่า 
ข้อ 31  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัท 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น

จ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 
เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 
แก้ไขเป็น 
ข้อ 31 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัท 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะ

เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 



 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เ กิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่คร้ังใด จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
การจัดให้มีการประชุมคร้ังนั้นให้แก่บริษัท 

ส าหรับการแก้ไขทางทะเบียนจะมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 2 ท่าน ได้แก่ นายกริสนัน สูบรามาเนียน 
อายลู่ และนายกีซ่า เอมิล เพอราคี หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการทั้งสองท่านนี้  มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและรายการต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า
หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะซึ่งมาประชุม 

 
วาระที่  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งก าหนดว่า เมื่อท่ีประชุม

พิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้   ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ก็ได้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้หาก

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น 
ในวันประชุมฯ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบ

ฉันทะ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการ
ลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น 
และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะน าเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนในวันประชุมโดยบริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2562  และวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record 
Date – RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ตาม วัน เวลา 
และสถานท่ีที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 
       ขอแสดงความนับถือ 

   บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

                                    (นายศรีภพ สารสาส) 
                                                     ประธานกรรมการ 


