เปดการลงทะเบียนผูเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 12.30 น. เปนตนไป

9 เมษายน 2558
เรื่อง

เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย : 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
2. รายงานประจําป 2557
3. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
6. ขอแนะนําผูเขาประชุมและการมอบฉันทะ
7. ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
9. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)
ดวยคณะกรรมการ บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทฯไดมีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองชฎา แกรนด 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรม
บางกอก ชฎา เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
ขอมูลประกอบ
เลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรที่ 25 เมษายน 2557
(สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แลว และเห็นวาถูกตองตาม
มติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ทั้งนี้ นอกจากไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแตวัน
ประชุมฯ ตามที่กฎหมายกําหนดแลว บริษัทฯ ไดเผยแพรรายงานดังกลาวในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย เพื่อใหผูถือหุนได
รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไมปรากฏวามีผูใดคัดคาน
หรือขอแกไขแตอยางใด จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เนื่องจากเห็นวาไดมีการบันทึก
รายงานการประชุมไวอยางถูกตองแลว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2557
ขอมูลประกอบ
บริษัทฯไดจัดทํารายงานคณะกรรมการซึ่งแสดงผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบป 2557
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ดังปรากฏในรายงานประจําป 2557 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) ที่ไดจัดสงใหกับผู
ถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน
ความเห็นของคณะกรรมการ
ควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดรับทราบ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ขอมูลประกอบ
รายการ
จํานวนเงิน(ลานบาท)
สินทรัพยรวม
763.8
หนี้สินรวม
259.1
สวนของผูถือหุน
504.7
รายไดรวม
519.2
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
(23.6)
บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
แลวเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2557 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจํา ป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
วาระที่ 4 พิจ ารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และงดการจายเงินปนผลประจําป 2557 และรับทราบการจายเงินปนผล
ระหวางกาลในป 2557
ขอมูลประกอบ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 กําหนดใหบริษัท
จายเงินปนผลจากเงินกําไร มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 41 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา
มี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรรทุนสํารองตาม
กฎหมายไวครบถวนแลว
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกําไรประจําป เพื่อจายเงินปนผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯไมมียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปน
ผลได และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและ
แผนการใชเงินของบริษัทฯ
จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผานมา บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ
ประจําป เทากับ 23.6 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาและ
อนุมัติงดการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: พันบาท
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี
หัก สํารองตามกฏหมาย
2. จํานวนหุน
3. เงินปนผลระหวางกาล บาท/หุน
เงินปนผลประจําป บาท/หุน
รวมเงินปนผล บาท/หุน
4. รวมจํานวนเงินปนผลที่จาย
5. อัตราการจายเงินปนผล (%)

ป 2557
(23,558)
232,005,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ป 2556
9,784
232,005,000
0.00
0.05
0.05
11,600
118.56

ป 2555
324,426
257,782,361
0.12
0.10
0.22
51,041
15.73

ป 2554
ป 2553
(182,010)
97,874
257,782,361 255,341,259
0.05
0.15
0.10
0.12
0.15
0.27
38,667
69,234
N/A
70.74

หมายเหตุ: ป 2554 ขาดทุนจากเหตุการณอุทกภัย จํานวน 191.7 ลานบาท
ป 2555 รับเงินชดเชยจากเหตุการณอุทกภัย จํานวน 325.5 ลานบาท
ป 2556 ตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัทฯ และลดทุน จํานวน 25,777,361 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผลประจําป 2557 เนื่องจากผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ประจําป 2557 ขาดทุน และรับทราบการงดการจายเงินปนผลระหวางกาลประจําป 2557
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
ขอมูลประกอบ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 15 กําหนดวาในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกครั้งให กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ตองพนจากตําแหนงตามวาระ โดยใหกรรมการที่จะออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงแลว อาจไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการใหมได
และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมาก
สําหรับปนี้ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายไมตรี ตั้งษณกุล
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการ เปนการลวงหนา นับตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2558 ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาตามหลัก เกณฑและวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยูใน
รายงานประจําป 2557 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) โดยพิจารณาจากโครงสรางคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของ
กรรมการในดานตางๆ เปนรายบุคคลแลว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นวากรรมการทั้ง 3 ทาน มี
ความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงเวลา
ที่ผานมาซึ่งมีสวนเกื้อกูลและใหการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท กอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯไดเปน อยางดี
และกรรมการทั้ง 3 ทาน ไมมีคุณสมบัติตองหามประการใด อาทิ ไมเคยถูกระวางโทษใหออกหรือปลดออก เพราะมี
ความผิดทุจริตในหนาที่ ไมเคยไดรับโทษจําคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดมาโดยทุจริต และไมไดประกอบ
กิจการใด ๆ หรือถือหุนในกิจการใดที่มีสวนแขงขันกับการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหกรรมการทั้ง 3
ทาน ไดรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนแลวเห็นวากรรมการทั้ง 3 ทาน ตามรายชื่อที่นําเสนอขางตน มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทฯได จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและ
ขอมูลที่เกี่ยวของปรากฏอยูในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 สวนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ปรากฏอยูในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 มีรายละเอียดเทียบเทากับหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนควรเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระตามรายชื่อดังกลาวขางตนตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จพิเศษประจําป 2558
ขอมูลประกอบ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 กําหนดวากรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท ฯ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและขอมูล
เปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกลเคียงกัน รวมทั้ง ผล
สํารวจคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลวพบวาคาตอบแทนที่จายรายเดือนและเบี้ย
ประชุมกรรมการอยูในอัตราใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยรวมของตลาด คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวและเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ดังนี้
1. คาตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมเกิน 300,000 บาทตอป
- กรรมการตรวจสอบไมเกินทานละ 250,000 บาทตอป
- กรรมการที่ไมใชกรรมการตรวจสอบจะไมไดรับคาตอบแทน
2. เบี้ยประชุม - กรรมการทุกทานจะไดรับคาเบี้ยประชุมไมเกิน 5,000 บาทตอครั้ง
3. เงินบําเหน็จ - ไมเกิน 3% ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุนในแตละปปฏิทิน
พิเศษ
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะไดรับเงินบําเหน็จ พิเศษสูงกวากรรมการทานอื่นในอัตรา
20% และ 10% ตามลําดับ
- ควรมอบอํานาจใหคณะกรรมการจัดสรรเงินบําเหน็จพิเศษตามที่เห็นสมควร
- เงินบําเหน็จพิเศษสําหรับป 2557 คิดเปนเงินจํานวน 347,988 บาท
- เงินบําเหน็จพิเศษสําหรับป 2558 เห็นควรใหอนุมัติจายภายในปการเงินนั้นๆ ดวย โดยใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการในการคิดคํานวณขางตนจนกวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลง
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รายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการป 2557 และป 2556

จํานวนเงิน(บาท)
ป 2557

ชื่อ - นามสกุล
1. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
2. นายไมตรี ตั้งษณกุล
3. นายสืบตระกูล บินเทพ
4. นางสาวศิริธร ชนะวงศ
5. นายประวิล ศรีสุตโต
6. นายชาคริต เมธิกุลชนันทร
7. ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
8. นายกมล ธรรมาณิชานนท
9. นายณรงค สุทธิพงศพิธาน
รวม

คาตอบแทน
กรรมการชุดยอย
240,000
180,000
180,000
600,000

คาเบี้ยประชุม
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
20,000
15,000
160,000

เงินบําเหน็จ
41,160
37,418
37,418
37,418
37,418
37,418
44,902
37,418
37,418
347,988

รวมทั้งสิ้น
61,160
57,418
52,418
52,418
57,418
57,418
299,902
237,418
232,418
1,107,988

ป 2556
112,320
104,835
104,835
104,835
104,835
104,835
359,800
279,835
284,835
1,560,965

ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558
ขอมูลประกอบ
ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมได
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอ 23 กําหนดใหบริษัทมีการ
หมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่มาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน โดยบริษัทสามารถแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมได
ขอมูลของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย (สํานักงานฯ เดียวกัน)
ชื่อผูสอบบัญชี

จํานวนป

ระยะเวลาที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน

นายชัยกรณ อุนปติพงษา
นายอภิรกั ษ อติอนุวรรตน
ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
สํานักงานที่สังกัด
ความสัมพันธ/สวนไดเสีย

2
ป 2547 - 2548
4
ป 2549 - 2552
5
ป 2553 - 2557
บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
ไมมีความสัมพันธ/สวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญ/ผูที่เกี่ยวของกับบุคลดังกลาว
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว จึงเห็นสมควรแตงตั้งนายชัยกรณ อุนปติพงษา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียนที่
5202 ของบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2558 โดยผูสอบบัญชี
จากบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ไดปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดี เปนที่นา
พอใจ และผูสอบบัญชี ทั้ง 2 ทาน มีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประเภทของคาตอบแทน
1. คาสอบบัญชี
2. คาบริการอื่น - ตรวจสอบบัตร BOI
รวม

ป 2558
บริษัท
990,000
180,000
1,170,000

บริษัทยอย
205,000
205,000

จํานวนเงิน(บาท)
ป 2557
บริษัท
บริษัทยอย
860,000
165,000
180,000
1,040,000
165,000

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 จํานวน 1,170,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 130,000 บาท โดยได
รวมคาตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุ น (BOI) แลว และคาสอบบัญชีของบริษัทยอยประจําป 2558
จํานวน 205,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 40,000 บาท ผูสอบบัญชีไมไดใหบริการในดานอื่นๆ แกบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนควรอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบั ญชีประจําป 2558 ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ
อนึ่ง บริษัทฯไดกําหนดรายชื่อผูถือหุน ผูมีสิทธิเขารวมและมีสิทธิในการไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 7
เมษายน 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พระราชบัญญัติหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 8 เมษายน 2558
จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน ผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะที่ประสงคจะเขารวมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรุณาศึกษาขอแนะนําผูเขาประชุมและการมอบฉันทะที่ไดแนบมา
พรอมนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายชาคริต เมธิกุลชนันทร)
เลขานุการบริษัท
สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทร (035) 226 700-1 ตอ 107
กฤตพัฒน ฤทธิชัย
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1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
รายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2557
วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น
หองบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน
ที่ไดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 และแจงวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 28 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น
จํานวน 115,102,354 หุน และมีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุม 33 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 48,502,077 หุน
รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม 61 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้นจํานวน 163,604,431 หุน คิดเปนรอยละ 70.52
ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งสิ้นของบริษัทจํานวน 232,005,000 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ
ที่ 30
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พรอมกับแจงวากรรมการครบทุกทานจํานวน 9
ทาน ไดเขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
2. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
3. นายไมตรี ตั้งษณกุล
4. นายสืบตระกูล บินเทพ
5. นางสาวศิริธร ชนะวงศ
6. นายประวิล ศรีสุตโต
7. นายชาคริต เมธิกุลชนันทร
8. นายกมล ธรรมาณิชานนท
9. นายณรงค สุทธิพงศพิธาน

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของที่เขารวมประชุม
1. นายกฤตพัฒน ฤทธิชัย
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
2. นางสาวฤดีวรรณ เจริญสุข
ผูจัดการฝายเงินเดือนและคาจาง
3. นายกนกธร เลิศวีระจิตชัย
ผูสอบบัญชี จากสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
4. นางสาวชนากานต ริมพนัส
ที่ปรึกษากฎหมาย จากสํานักงาน ฟนกิ ซ บาริสเทอร
กอนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯไดมอบหมายใหนายชาคริต เลขานุการบริษัทไดชี้แจง
วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
นายชาคริตไดชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนวาตามขอบังคับของบริษัท ฯ ขอที่ 31ใหหุน 1หุน มีเสียง 1
เสียง การลงคะแนนเสียงใหทานผูมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนโดยกาเครื่องหมาย [] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว
ใหในบัตรลงคะแนนของแตละวาระตามที่ทานตองการ ทานไมตองระบุจํานวนหุนเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่บริษัทนํามาใช จะจัดการลงคะแนนเสียงใหทานเต็มตามจํานวนสิทธิของทานทั้งจํานวนโดยอัตโนมัติ และจะทําการ
ประมวลผลของการลงคะแนนเสียง ซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏใหทานไดทราบในทันทีผานทางจอแสดงผล
วาระใดเมื่อไดมีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกตองสมบูรณแลวจะไมนํากลับมาพิจารณาอีก ขอใหผูเขารวมประชุมทุก
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ทานลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุก วาระดวย เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของทาน และเพื่อเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ กรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปญหา
คณะกรรมการไดมอบหมายใหพนักงานของบริษัท ฯ เปนผูบันทึก ขอมูลการลงคะแนนเสียงและไดขอเชิญ
อาสาสมัคร 3 ทาน จากผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมใหเปนพยานในการบันทึกขอมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงรวมกับ
พนักงานของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้
หลั งจากที่ประชุม ได รับทราบวิธี ปฎิ บัติ ในการลงคะแนนเสี ยงแล ว ประธานฯจึ งเริ่ม เข าสู วาระการประชุ ม
ตามลําดับ ดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งไดประชุมเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2556 โดยสําเนาของรายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมแลว
ที่ประชุมพิ จารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดวย
คะแนนเสียง
เห็นดวย
163,604,431
100.00%

ไมเห็นดวย
-0-

งดออกเสียง
-0-

รวมทั้งสิ้น
163,604,431

คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
163,604,431
100.00%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556
ประธานฯไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เปนวาระที่มีความตอเนื่อง มี
ความสัมพันธกัน และจะตองอาศัยขอมูลที่ตอเนื่องกัน ขอใหที่ประชุมไดรับทราบขอมูลจากการนําเสนอกอน จึงจะไดลง
มติกันในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 สวนในวาระที่ 2 เปนวาระที่แจงเพื่อทราบเทานั้น จะไมมีการลงมติ ประธานฯได
มอบหมายใหนายประวิล ผูอํานวยการสายการเงิน เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม
นายประวิลไดชี้แจงตอที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2556 โดยเปรียบเทียบกับ
ปกอน บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 618.3 ลานบาท โดยประกอบดวยรายไดจากการขายและรับจาง 541.0 ลาน
บาท หรือเทากับ 87.5% รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 56.4 ลานบาท หรือเทากับ 9.1% และรายไดอื่น 20.9
ลานบาท หรือเทากับ 3.4% สําหรับรายไดคาเชาเปนการเชาโรงงานระยะยาวที่สิงหบุรี มีกําหนดเวลา 5 ป เริ่มตั้งแต เดือน
พฤษภาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2560 บริษัทไดจดทะเบียนสัญญาเชากับกรมที่ดินเรียบรอยแลว ตลอดอายุของสัญญาเชา
บริษัทจะมีรายไดจากคาเชาประมาณ 267 ลานบาท
สําหรับรายไดอื่นของป 2556 รวมจํานวนเงินทั้งสิ้นเทากับ 20.9 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 356.8 ลานบาทของป
กอน เนื่องจากในปกอน บริษัทไดรับเงินชดเชยจากน้ําทวม 331.8 ลานบาท
โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทมีสินทรัพยรวม 770.6 ลานบาท หนี้สินรวม 228.9 ลาน
บาท สวนของผูถือหุน 541.7 ลานบาท มีรายไดรวม 618.3 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 16.5 ลานบาท ในป 2556 และป 2555
บริษัทมีกําไรขั้นตน 107.6 ลานบาท หรืออัตรา 18.0% และ 105.8 ลานบาท หรืออัตรา 15.4% ตามลําดับ ผลประกอบการ
ของปกอน บริษัทมีขาดทุน 21.8 ลานบาท หากไมนับรวมรายไดจากเงินชดเชยน้ําทวม 331.8 ลานบาท ผลประกอบการ
ของป 2556 มีกําไรเพิ่มขึ้นจากปกอน 38.3 ลานบาท เนื่องจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การควบคุมคาใชจายและ
ตนทุนการผลิตไดดี สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวสูงขึ้น รายไดจากการขายและบริการในงวดปจจุบันใกลเคียงกับป
กอน
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นายประวิลไดนําเสนอขอมูลและผลประกอบการใหที่ประชุมไดรับทราบแลว กอนที่จะมีการพิจารณาและลงมติ
ในวาระที่ 3 ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
นางสาววิภา สุวณิชย ผูถือหุน
คําถาม: รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบลดลงจาก 16 ลานบาท เหลือเพียง 9 ลานบาท เกิดจากการบริหารจัดการ
หรือจากการขายที่ไดราคาลดนอยลง
คําตอบ: นายประวิลไดชี้แจงวา วัตถุดิบหลักที่ใชอยู คือ ทองเหลือง สเตนเลส และอะลูมีเนียม การขายเศษ
วัตถุดิบที่เกิดจากขบวนการผลิต รายไดโดยรวมจะขึ้นอยูกับวาผลิตสินคาอะไร (Production mix) ในปนี้ผลิตสินคาที่ใช
วัตถุดิบสเตนเลสและอะลูมีเนียมมากกวาปกอนและใชทองเหลืองนอยกวา ซึ่งเศษวัตถุดิทองเหลืองจะมีราคาขายสูงกวา
สเตนเลสมาก กอรปกับยอดการผลิตโดยรวมที่ลดลง 22.1 ลานชิ้น หรือลดลง 20.5% จากปกอน
คําถาม: จากประเภทของรายไดตองการทราบวาธุรกิจหลักของบริษัทคืออะไร เรายังจะทํา HDD หรือ Non HDD
หรือจะเปลี่ยนรูปแบบไปทําธุรกิจ services
คําตอบ: นายประพจนไดชี้แจงวาธุรกิจหลักของบริษัทแบงออก 2 หมวดใหญ คือ HDD กับ Non HDD นโยบาย
หลักของเราคือจะพยายามลดสัดสวนของ HDD ลง และจะพยายามเพิ่มสินคาอื่นที่เปน Non HDD ใหมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ
ไดทํามา 3-4 ปแลว สินคาของ Non HDD ไดแก ชิ้นสวนกลองถายรูป ยานยนต นาฬิกา อากาศยาน
Services เปนธุรกิจใหมที่เกิดขึ้นหลังจากน้ําทวม เปนการผลิตเล็นสใหผูผลิตกลองรายใหญของญี่ปุน เพื่อเปน
การลดความเสี่ ย ง หากบริ ษั ททํ า การผลิ ต แล ว ขายให กั บลู ก ค า กรณี ที่ลู ก ค า มี order ลดน อ ยลง บริ ษั ทจะต อ งเป น
ผูรับผิดชอบในเรื่องของแรงงาน เครื่องจักร บริษัทจึงไดกอสรางอาคาร 16,000 ตารางเมตร ลูกคาเปนผูลงทุนเครื่องจักร
จัดหาคนงานที่มีประสพการณการผลิต สัดสวน 70–80% ที่เปนคนของลูกคาที่มาทําการผลิตในโรงงาน บริษัทไดแปลง
รายไดจากการขายเล็นสมาเปนคาเชาเพื่อลดความเสี่ยงโดยทําสัญญาเชา 5 ป ซึ่งเปนรายไดที่แนนอนไมวาลูกคาจะผลิตมาก
หรือนอยก็ตาม ลูกคาไมอาจบิดพริ้วได คาใชจายทุกอยางที่เกิดขึ้น บริษัทสามารถเรีย กเก็บจากลูกคาไดทั้งหมดและบวก
เพิ่ม (Top up) จากยอดบิลที่คิดระหวางกัน ซึ่งเรียกวา “คาบริหารจัดการ” ลูกคาผลิตมาก คาใชจายมาก บริษัทจะมีรายได
เพิ่มมากขึ้น รายไดที่บริษัทไดรับจะเปนคาเชาและคาบริการซึ่งเปนธุรกิจที่อยูในหมวด Non HDD
ลูกคาไดถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตใหกับบริษัท ในชวงแรกจะเปนคนของลูกคา 80% บริษัท 20% และจะ
เพิ่มสัดสวนคนของบริษัทขึ้นเรื่อยๆ
คําถาม: ธุรกิจ HDD มีรายไดลดลงเรื่อยๆ และกลองดิจิตอลมีความตองการนอยลง เนื่องจากในปจจุบันใช
โทรศัพทมือถือในการถายรูปมากขึ้น บริษัทมีลูกค ารายใหญ จํานวน 2 ราย หากลูกคาไปจากบริษัท บริษัทมีแผนการที่จะ
จัดการเรื่องนี้อยางไร
คํา ตอบ: นายประพจนไ ด ชี้ แจงว าคุ ณ วิ ภ าเก งมองธุร กิ จของบริษั ทไดอ ย า งถู ก ต อง การลดลงของการใช
คอมพิวเตอร ไมวาจะเปนแบบตั้งโตะ หรือ Notebook และกลองถายรูปแบบ DHLR ที่บริษัทผลิต มีผลกระทบกับรายได
ของบริษัทคอนขางมาก จะเห็นไดจากปริมาณการผลิตลดลงจากปกอน จากผลการสํารวจปริมาณการใช Notebook ลดลง
มากกวา 10% จากป 2555 ฝายขายและการตลาดของบริษัทพยายามหาลูกคาที่ตองการสินคา Non HDD มาเพิ่มใหมากขึ้น
เชน ชิ้นสวนนาฬิกา อุปกรณทางการแพทย และธุรกิจใหมๆ ที่จะไดมาในปนี้ แตคําสั่งซื้อที่ไดมามีจํานวนนอย บริษัทไม
สามารผลิตเปน mass ได จะมีปญหาเกี่ยวกับตนทุนการผลิตและจะตองปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตลอดเวลา แตการผลิตสินคา
HDD บริษัทผลิตเปน mass จํานวนเปนลานชิ้นตอเดือน มีการปรั บเปลี่ยนเครื่องจักรนอย สิ่งที่บริษัทไดทํามาโดยตลอด
ตั้งแตหลังน้ําทวมคือการลดตนทุนและคาใชจาย ซึ่งบริษัททําไดในระดับหนึ่งประมาณ 70-75% เทานั้น บริษัทยังคงจะตอง
ถือเปนนโยบายหลักที่สําคัญและผลักดันอยางเต็มที่ในการทํางานนี้ตอไปในป 2557
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นายสืบตระกูลไดชี้แจงเพิ่มเติมวาปจจุบันมีการใชโทรศัพทมือถือในการถายรูปกันมากขึ้นและเขามาแยงตลาด
HDD ธุรกิจผลิตโทรศัพทมือถือมีการเติบโตสูง บริษัทจึงเขามาทําการประกอบชิ้นสวนโทรศัพทมือถือโดยจะใชพื้นที่
โรงงาน 2,100 ตารางเมตร ซึ่งไดกอสรางพรอมๆ กับโรงงานผลิตเล็ นส จุดประสงคเริ่มแรกเพื่อเปนที่พักของเครื่องจักร
โรงงานผลิตเล็นสระหวางจัดสายงานการผลิต และเพื่อเปนโรงงานสํารองกรณีเกิดน้ําทวมที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัทสามารถขนยายเครื่องจักรไปติดตั้งที่ โรงงานสิงหบุรีและทําการผลิตไดเลย ทําใหลูกคาของบริษัทเกิดความเชื่อมั่น
ใหบริษัททําการผลิตสินคาไดตอไปที่โรงงานอยุธยา
บริษัทกําลังปรับปรุงพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ใหเปนหอง Clean Room ในปจจุบันคนงานของบริษัท 200 คน
ได รั บการฝ ก อบรมอยู ในโรงงานของลู ก คา และพรอ มที่จะยา ยเข า มาทํ า งานในโรงงานของบริษั ทประมาณวัน ที่ 14
พฤษภาคมนี้ โรงงานนี้จะทําการประกอบหนาจอโทรศัพทมือถือ กําลังการผลิตเมื่อใชคนงาน 2 กะๆ ละ 200 คน ประมาณ
3 ลานชิ้นตอเดือน เปนการประกอบสินคาและขายกันเปนชิ้นๆ โดยจะตองใชฝมือของพนักงานและจะเพิ่มรายไดใหกับ
ธุรกิจในหมวด Non HDD พนักงานที่บริษัทสงไปฝกอบรมกับลูกคานั้น บริษัทเปนผูรับภาระคาใชจาย
นางสาวศิรินทร ตันติพิทักษโชติ ผูรับมอบอํานาจ จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
คําถาม: รายไดจากธุรกิจใหมที่จะไดมาในปนี้ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละเทาใดของรายได
คําตอบ: นายสืบตระกูลแจงวาเนื่องจากสายงานประกอบจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมคงเหลือเวลาประมาณ 6-7
เดือน เทานั้น คาดวาจะมีรายไดเริ่มตนประมาณ 5 ลานบาทตอเดือน ในปนี้จะมีรายไดรวมประมาณ 30–35 ลานบาท คิด
เปนรอยละประมาณ 5–6% ของรายได
คําถาม: รายไดประมาณ 5 ลานบาทตอเดือน ใชกําลังการผลิตประมาณเทาใด
คําตอบ: รายได 5 ลานบาท จํานวนการผลิตประมาณ 1 ลานชิ้น โรงงานนี้มีกําลังการผลิตประมาณ 3 ลานชิ้น
คาดวาหากมีการสั่งซื้ออยางสม่ําเสมอจํานวน 2 ลานชิ้นตอเดือน ตลอดทั้งปบริษัทจะมีรายไดเพิ่มประมาณ 100 ลานบาท
คําถาม: โรงงานที่ไดกอสรางเพื่อใหเชาในการผลิตเล็นสมีมูลคาประมาณ 200 กวาลานบาท ใหเชาเปนระยะเวลา
5 ป นั้น บริษัทจะสามารถคืนทุนคากอสรางหรือไม
คําตอบ: รายไดจากคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาที่บริษัทจะไดรับประมาณ 267 ลานบาท ตนทุนการกอสราง
ประมาณ 250 ลานบาท การใหเชา 5 ป สามารถคืนทุนคากอสรางทั้งหมด ในสัญญาเชายังระบุไวดวยวาหากผูเชาเลิก
สัญญาเชากอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ผูเชาจะตองจายคาเชาที่เหลือจนครบตามสัญญา
คําถาม: การตอตานการคอรัปชั่น ธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยไดจัดทํา
โครงการแนวรวมในการปฎิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการคอรัปชั่น ไมทราบวาบริษัทสนใจจะเขารวมหรือไม
คําตอบ: นายประพจนแจงวาทานประธาน ดร.สนิทเปนตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งในเรื่องนี้ ดร.สนิทแจงวาบริษัทมีความ
สนใจที่จะเขารวมโครงการเพราะวาจะเปน การลดชองวางที่ดีที่สุดและบริษัทจะถือเปนเรื่องสําคัญในการสนับสนุนทั้ง
ภายในบริษัทและหนวยงานภาครัฐ มีบางอยางบริษัทไดทําไปบางแลว เชน การกําหนดกฎ ระเบียบตางๆ ในบริษัท
ที่ประชุมไดรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556 ตามที่ไดสรุปนําเสนอและไดรับทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมจากการตอบคําถามจากกรรมการบริษัทแลว
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ไดแจงวาหลังจากที่ผูถือหุนไดรับทราบการสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญแลวจากการนําเสนอของ
นายประวิล และไดชี้แจงตอที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลรวมและบัญชีกําไรขาดทุนรวมประจําปของบริษัท สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏตามสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือ
นัดประชุมแลว โดยสรุปไดดังตอไปนี้
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สินทรัพยรวม
770.6 ลานบาท
หนี้สินรวม
228.9 ลานบาท
สวนของผูถือหุน 541.7 ลานบาท
รายไดรวม
618.3 ลานบาท
กําไรสุทธิ
16.5 ลานบาท
ประธานฯไดขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตามที่ไดนําเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดวย
คะแนนเสียง
เห็นดวย
163,604,337
100.00%

ไมเห็นดวย
-0-

งดออกเสียง
94

รวมทั้งสิ้น
163,604,431

คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
163,604,337
100.00%

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลประจําป 2556
ประธานฯไดมอบหมายใหนายชาคริตเปนผูใหขอมูลโดยนายชาคริตไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในป 2555
บริษัทมีผลกําไรสุทธิ 9.8 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จากผลประกอบการประจําป 2556 และไดแจงวาในปการเงิน
นี้ บริษัทไมจําตองจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากไดจัดสรรสํารองเอาไวครบถวนแลวตามขอกําหนดของ
กฎหมาย
นายชาคริตไดแจงวาเงินปนผลที่ผูถือหุนไดรับจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดเนื่องจากบริษัทไดรับการสงเสริม
การลงทุน ผูถือหุนไมตองนําเงินไดจากเงินปนผลไปรวมเปนเงินได ในการคํานวณภาษี และไดนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับครึ่งหลังของป 2556 จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในอัตราหุนละ 0.05
บาท รวมจายเงินปนผลทั้งสิ้นของป 2556 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 11.6 ลานบาท
โดยบริษัทจะจายเงินปนผลสําหรับครึ่งหลังของป 2556 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูใน
สมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 9 เมษายน 2557 โดยกําหนดจายเงินปนผลใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติตามที่นําเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และรับทราบการงดการจายเงินปนผลระหวางกาล ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
163,604,337
100.00%

ไมเห็นดวย
-0-

งดออกเสียง
94

รวมทั้งสิ้น
163,604,431

คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
163,604,337
100.00%

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
ประธานฯแจงตอที่ประชุมวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประกอบกับขอบังคับของบริษัท
ฯ ขอ 15 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดย
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ 3 ทาน ไดแก
1.นายชาคริต เมธิกุลชนันทร 2.นายประวิล ศรีสุตโต 3.นางสาวศิริธร ชนะวงศ
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ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย
กับการอนุมัติการแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
1) นายชาคริต เมธิกุลชนันทร
2) นายประวิล ศรีสุตโต
3) นางสาวศิริธร ชนะวงศ

เห็นดวย ไมเห็นดวย
188,559,823
-0100.00%
188,559,823
-0100.00%
188,559,823
-0100.00%

งดออกเสียง รวมทั้งสิ้น คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
12,594 188,572,417
188,559,823
100.00%
12,594 188,572,417
188,559,823
100.00%
12,594
188,572,417
188,559,823
100.00%

หมายเหตุ: มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 11 ราย รวมเปน 72 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 188,572,417 หุน
วาระที่ 6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จพิเศษประจําป 2557
ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการในจํานวนเทาเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ไดกําหนดไว ดังนี้
1) คาตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมเกิน 300,000 บาทตอป
- กรรมการตรวจสอบไมเกินทานละ 250,000 บาทตอป
- กรรมการที่ไมใชกรรมการตรวจสอบจะไมไดรับคาตอบแทน
2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกทานจะไดรับคาเบี้ยประชุมไมเกิน 5,000 บาทตอครั้ง
3) บําเหน็จพิเศษ - ไมเกิน 3% ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุนในปปฎิทิน และใหถือเปนรายจายในปการเงินนั้นๆ
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะไดรับเงินบําเหน็จสูงกวากรรมการทานอื่นๆ 20%
และ 10% ตามลําดับ โดยใหใชหลักเกณฑและวิธีการในการคิดคํานวณขางตนจนกวาที่ประชุม
สามัญผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลง
- สําหรับเงินบําเหน็จพิเศษที่ไดจายของป 2556 เทากับ 695,965 บาท
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติไมนอยกวา 2/3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและการจายเงินบํา เหน็จพิเศษพรอมทั้งการมอบอํานาจในการจัดสรร
เงินบําเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
101,814,585
100.00%

ไมเห็นดวย
-0-

งดออกเสียง
86,757,832

รวมทั้งสิ้น
188,572,417

คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
101,814,585
100.00%

หมายเหตุ : กรรมการ 9 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 86,757,738 หุน ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
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วาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557
ประธานฯเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงาน ดร .วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2557 และกําหนดคาสอบบัญชีไมเกิน 1,010,000 บาท ผูสอบบัญชีที่ไดรับเสนอชื่อมีดังนี้
1) ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
เลขทะเบียน 1378
2) นายชัยกรณ อุนปติพงษา เลขทะเบียน 3196
3) นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีตามที่ประธานฯเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
188,572,323
100.00%

ไมเห็นดวย
-0-

งดออกเสียง
94

รวมทั้งสิ้น
188,572,417

คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
188,572,323
100.00%

ประธานฯไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ไดมารวมประชุมในวันนี้ และทานผูถือหุนที่ไดฝาก
ความหวงใยตางๆที่มีตอบริษัท คณะกรรมการจะปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ขอขอบคุณกรรมการทุกทาน และ
ขอใหทุกทานดูแลสุขภาพ เพราะวาตอนนี้อากาศเลวรายมาก ขอให เดินทางกลับบานดวยความปลอดภัย ประธานฯขอ
อนุญาตปดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

(นายชาคริต เมธิกุลชนันทร)
เลขานุการบริษัท

(ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว)
ประธานที่ประชุม

รับรองสําเนาถูกตอง

(นายชาคริต เมธิกุลชนันทร)
กรรมการ

(นางสาวศิริธร ชนะวงศ)
กรรมการ
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3. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
จํานวนหุน
สัดสวนการถือหุน
ประเภทกรรมการ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
ประสบการณในการทํางาน
การเขารวมประชุมป 2557
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
ตําแหนงในกิจการอื่นที่มิใชบริษทั จดทะเบียน
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษทั
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
จํานวนหุน
สัดสวนการถือหุน
ประเภทกรรมการ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
ประสบการณในการทํางาน
การเขารวมประชุมป 2557
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
ตําแหนงในกิจการอื่นที่มิใชบริษทั จดทะเบียน
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษทั

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
73 ป
ปริญญาเอก นิเวศวิทยาพืช
มหาวิทยาลัย Michigan สหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุนที่ 58 (19/9/2549)
ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
240,000 หุน (31 ธันวาคม 2557 )
0.10%
กรรมการอิสระ
8.2 ป
เปดเผยไวในรายงานประจําป 2557 หนา 49
เปดเผยไวในรายงานประจําป 2557 หนา 20
-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
59 ป
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุนที่ 26 (5/10/2547)
รองประธานกรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
74,465,400 หุน (31 ธันวาคม 2557 )
32.10%
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
10.5 ป
เปดเผยไวในรายงานประจําป 2557 หนา 49
เปดเผยไวในรายงานประจําป 2557 หนา 20
-ไมมี-ไมมีเปดเผยไวในรายงานประจําป 2557 หนา 53

16

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
จํานวนหุน
สัดสวนการถือหุน
ประเภทกรรมการ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
ประสบการณในการทํางาน
การเขารวมประชุมป 2557
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
ตําแหนงในกิจการอื่นที่มิใชบริษทั จดทะเบียน
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษทั

นายไมตรี ตั้งษณกุล
69 ป
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุนที่ 28 (2/11/2547)
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
1,326,300 หุน (31 ธันวาคม 2557 )
0.57%
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
10.5 ป
เปดเผยไวในรายงานประจําป 2557 หนา 50
เปดเผยไวในรายงานประจําป 2557 หนา 20
-ไมมี-ไมมี-ไมมี-
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4. นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ สามารถทําหนาที่
คุมครองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยางเทาเทียมกัน
บริษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุม เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชี ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุม และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูก จาง พนักงาน ที่ปรึก ษาที่รับ
เงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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5. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ขอ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนั้นต องมี ถิ่นที่อยู ใ นราชอาณาจัก ร และกรรมการของบริษัทจะตองเป นผูมีคุณ สมบัติตามที่
กฎหมายกําหนด
ขอ 14. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
(3) บุ ค คลซึ่ ง ได รั บคะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บลงมาเป น ผู ไ ด รั บการเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการเท า กั บ จํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมผูถือ
หุนเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 15. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากวาผูใดจะ
ออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ขอ 16. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน
แทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวาง
เปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และ
นอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการใน
อันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
ขอ 20. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 22. ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปน
องคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือ
เสียงขางมาก
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หมวดที่ 4 การประชุมผูถือหุน
ขอ 27. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท
ขอ 28. ในการเรียกประชุมผุถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และจัดสงใหผุถือหุนและนายทะเบียน
ทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนการประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดต อกัน 3 วัน กอน
วันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ขอ 30. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับ มอบฉันทะจาก
ผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย
กวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสี ยงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้ ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ในกรณีดังตอไปนี้ให
ถือคะแนนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํ า แก ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกั บการให เช ากิ จการของบริ ษั ททั้ ง หมดหรื อ บางส ว นที่ สํ า คั ญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกูของบริษัท
(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ
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หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ขอ 34. รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 36. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกํา ไรกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอ
ต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป เ พื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ งบดุ ล และบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น นี้
คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหแลวเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 38. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชกําไร
ขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผุถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแก ผูสอบบัญชีดวย ผูสอบบัญชีจะตอง
ไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท
ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจเขาตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด เกี่ยวกับรายได รายจาย ตลอดจนทรัพยสิน
และหนี้สินของบริษัทไดในเวลาทําการของบริษัท และใหมีสิ ทธิที่จะเรียกใหกรรมการ พนักงาน และลูกจางของ
บริษัทใหขอความและคําชี้แจงอยางใดๆ ตามที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีตองทํา
รายงานวาดวยงบดุลและบัญชีเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปและตองแถลงในรายงานเชนวานั้นดวยวา
งบดุลนั้นไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองและแสดงถึงกิจการที่แทจริงและถูกตองของบริษัทหรือไม
ขอ 39. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
แบงเงินปนผล การจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุ น
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอจะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้
ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเปนเวลาอยาง
นอย 3 วัน ติดตอกันดวย
ขอ 41. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารอง
สวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได
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6. ขอแนะนําผูเขาประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
การลงทะเบียน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
กอนเวลาประชุม
การเขาประชุมดวยตนเอง
ผูถือหุนตองการลงทะเบียน ทานตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
การมอบฉันทะ
ผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกขอควา ม ลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่ไดแนบมาพรอมนี้ ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้ง ขีดฆาอากร
แสตมป ลงวันที่กํากับ
ผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (√) หนา
รายชื่อกรรมการอิสระที่ไดระบุไวใหแลว หรือผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น โปรดระบุชื่อผูรับมอบฉันทะ
ดวย กรณีผูถือหุนระบุชื่อผูรับมอบฉันทะมากกวา 1 ราย ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงไดเพียง 1 ราย
โปรดส ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ (แบบ ข) และเอกสารไปที่ บริ ษั ท ซิ ง เกิ้ ล พอยท (พาร ท ) ประเทศไทย (จํ า กั ด )
(มหาชน) สํานักงาน เลขานุการบริษัท เลขที่ 40, 42 หมูที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13210 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2558 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร
หากมีขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการมอบฉัน ทะ ทานสามารถสอบถามไดที่สํานัก งานเลขานุก ารบริษัท โทร
(035) 226 700-1 ตอ 103 ในเวลาทําการ
เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดา
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกขอความถูกตอง ครบถวน ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ของผูมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
(3) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือใบขับขีข่ องผูรับมอบฉันทะ
นิติบุคคล
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกขอความถูกตอง ครบถวน ลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจลงนาม พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล และลงลายมือชื่อของผูรับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล (ผูมอบฉันทะ) ซึ่งมีอายุไมเกิน 3 เดือน และรับรองสําเนา
ถูกตอง พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของผูม ีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นๆ และรับรอง
สําเนาถูกตอง
(4) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ของผูรับมอบฉันทะ
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การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนใหนับ 1 หุน เปน 1 เสียง และใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติ ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหาก
2. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในขอประชุมใดขอใด หามมิใหออกเสียงในขอนั้น ประธานอาจจะเชิญให
ออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได แตการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอ
หาม
3. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดรับแจกขณะลงทะเบียน
กรณีผูรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่ระบุไวในหนังสือมอบ
ฉันทะ (แบบ ข)
4. ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนน
เสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะแลว โดยในแตละวาระ
จะใชจํานวนหุนของผูเขารวมประชุมลาสุด
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7. ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
จํานวนหุน
สัดสวนการถือหุน
ประเภทกรรมการ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง

นายกมล ธรรมาณิชานนท
75 ป
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุนที่ 26 (5/10/2547)
กรรมการตรวจสอบ
332,338 หุน (31 ธันวาคม 2557)
0.14%
กรรมการอิสระ
10.5 ป
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8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
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