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ที่ (SUTHA-SET) 006/2562/TH 
วันที่  3  เมษายน 2562 

 

เรื่อง   แจ้งมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย  โดยมีมติสรุปได้ ดังนี้ 

 
วาระท่ี 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

      มติที่ประชุม            จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
เห็นด้วย 229,474,630 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,474,630 100.0000  

 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
 -ไม่มีการลงคะแนนเสียง - 
 
วาระท่ี 3 มีมติอนุมัติงบการเงินรวมส าหรับปี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม              จ านวน
เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,479,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,479,831 100.0000  
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วาระท่ี 4 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 

ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน  81 ล้านบาท (แปดสิบเอ็ดล้านบาท) โดย
หักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2561 และ 14 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพ่ิมเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท 
(สิบสองสตางค์)  รวมเป็นเงิน 36 ล้านบาท (สามสิบหกล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากก าไรสะสมและ
ก าไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากก าไรส่วนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)  และจ่ายจากก าไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-
BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์)       

 

โดยก าหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 
เมษายน 2562  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม             จ านวน
เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,529,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,529,831 100.0000  

 
วาระท่ี 5     มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ  

กรรมการที่ออกตามวาระ  ในครั้งนี้ จ านวน 3 ท่านให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1) นายกีซา่ เอมิล เพอราคี  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /  
                กรรมการผู้จัดการ 
2) นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ /กรรมการบริหาร / 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน  กรรมการ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

5.1) นายกีซา เอมิล เพอราคี  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /  
               กรรมการผู้จัดการ  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 



  

      3 

มติที่ประชุม             จ านวน
เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,529,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,529,831 100.0000  

 
5.2) นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ /กรรมการบริหาร / 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น 
เห็นด้วย 229,529,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,529,831 100.0000  

 
5.3) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
เห็นด้วย 229,529,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,529,831 100.0000  

 
วาระท่ี 6    มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนใน
การท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณา

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 
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1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท  
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

o ประธานคณะกรรมการ จ านวน 45,000 บาท ต่อครั้ง 
o กรรมการ จ านวน 30,000 บาท ต่อครั้ง  

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

4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
o ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 18,000 บาท ต่อครั้ง  
o กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 12,000 บาท ต่อครั้ง 

5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์   
o จ านวน 50,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบเป็นไปตามที่ถูกก าหนดไว้ในแต่ละปี  
o จ านวน 100,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการได้เกินกว่า 10% ของตัวเลขที่ถูก

ก าหนดไว้ในแต่ละปี 
  
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
เห็นด้วย 229,536,731 100.000 
ไม่เห็นด้วย 100 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,536,831 100.0000  

 
วาระท่ี 7    มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดย
มีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 

รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขท่ี 

จ านวนปีท่ีสอบบัญชีของบริษัท 
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 -  

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี รวมทั้งสิ้น 1,590,000 
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บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาท) ส าหรับการตรวจสอบ
บัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย) 

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีดังกล่าวประกอบด้วยการสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพ่ือ
น าส่งบริษัทกลุ่มคามิวส์ผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจ านวนที่
จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบทานยอดยกมาของปี 2562 ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจาก
ผู้สอบบัญชีปีก่อน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
เห็นด้วย 229,536,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,536,831 100.0000  

 
วาระท่ี 8    อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  

จากเดิมระบุว่า 
ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีภายใน

สี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ท้ังหมด 

หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 
แก้ไขเป็น 
ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีภายใน

สี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง



  

      6 

ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุม    ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น

ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ านวน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

 โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยได้พิมพ์ข้อความตามที่ขีด
เส้นใต้ไว้ตกหล่นไป ซึ่งเป็นข้อความที่เป็นสาระส าคัญส าหรับการแก้ไขข้อบังคับด้วย ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 31. ตามข้อความที่ถูกต้องซึ่งน าเสนอในที่ประชุมนี้ 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
เห็นด้วย 229,536,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,536,831 100.0000  

 
วาระท่ี 9       เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี – 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

 
      
 

   (นายกีซ่า เอมิล เพอราค)ี                                                                                         
        กรรมการผู้จัดการ 

 


