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SHUNTHAI

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
รายงานประจาปี 2561
ประวัติยอ่ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม และการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. ค.) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากาหนด
8. แผนที่สถานที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้น

ด้ วยคณะกรรมการ บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ จัดการประชุม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 ในวัน อัง คารที่ 30 เมษายน 2562 ณ สโมสรทหารบก ห้ อ ง เทเวศร์ ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม เวลา 9:00 – 12:00 น. เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
รายละเอียด :
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 บริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนามา
พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี ้ตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ:
บันทึกการประชุมมีความถูกต้ องและครบถ้ วน จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
รายละเอียด :
ตามที่ผ้ สู อบบัญชียงั ไม่ได้ สอบทานงบการเงินประจาปี 2561 สืบเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินปี 2560 โดยเหตุที่บริ ษัท นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ ้ล เอเนอร์ จี ้ จากัด(NRE)ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วม ไม่สง่ งบการเงิน
ประจาปี 2560 แม้ วา่ บริ ษัทฯจะติดตามมาโดยตลอด และเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯต้ องส่งงบการเงินประจาปี 2560 โดย
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ 31 สิงหาคม 2561
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อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯได้ สรุ ปผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญที่เกิ ดขึน้ ในรอบ
ปี 2561 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบสรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี ตามรายงานประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
รายละเอียด:
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 36 ที่
กาหนดไว้ วา่ ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยูห่ ้ ามมิให้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เนื่องจากบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561
วาระที่ 4 พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ
31 ธันวาคม 2562 และกาหนดค่ าตอบแทนสอบบัญชี
รายละเอียด:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดว่า “ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี คนเดิมอีกก็ได้ ”และ มาตรา 121 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างผู้ดารง
ตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท”
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณานาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 และ 2562 ดังนี ้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ แต่งตัง้ บริ ษัท เอเอ็นเอส
ออดิท จากัด โดย นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445) หรื อนายวิชยั รุจิตานนท์ (ผู้สอบ
บัญชี ทะเบียนเลขที่ 4054) หรื อนายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์ สกุล (ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3500) หรื อนายเสถี ย ร
วงศ์สนันท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495) หรื อนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 )
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ คนใดคนหนึ่ง เป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบั ญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท เอเอ็นเอส
ออดิท จากัด ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทมาปฏิบัติแทนได้ ทัง้ นีก้ าหนดค่าตอบแทนเป็ น
จานวนเงิน 2,000,000.- บาท และค่าบริ การอื่นๆ เท่าที่จ่ายจริ ง
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะเป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ซึ่งตามข้ อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ ที่ให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์จัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
( Auditor Rotation ) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน หรื อ ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงิ น ของบริ ษั ทมาแล้ วห้ ารอบปี บัญ ชี ติ ดต่อ กัน บริ ษั ท สามารถแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญชี ร ายใหม่ที่ สังกัดสานัก
งานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้
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ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ ส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท / บริ ษัทร่ วม / ผู้บริ หาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด
เปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีปี 2557-2560
(หน่ วย :บาท)
รายการ
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
1.ค่าสอบบัญชีประจาปี
2,000,000 1,800,000
1,500,000
1,500,000
2.ค่าบริ การอื่นๆ
101,002
122,920
125,965
104,341
รวมทัง้ สิน้
2,101,002 1,922,920
1,625,965
1,604,341
ส่วนรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นัน้ ขณะนี ้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถเสนอค่าสอบบัญชีประจาปี
2562 ได้ เนื่องจากไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) ว่าด้ วยเรื่ องการควบคุมคุณภาพ
สาหรับสานักงานที่ให้ บริ การด้ านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ ความเชื่อมัน่ อื่นตลอดจน
บริ การเกี่ยวเนื่อง ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตรวจสอบ จึ งได้ เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ มอบอานาจให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาการ
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 โดยมีเงื่ อนไขว่าจะต้ องมีค่า สอบบัญชี ป ระจาปี ไม่เกิ นจากปี 2561 ตามที่
กาหนดไว้
ความเห็นของคณะกรรมการ:
การคัด เลื อ กผู้สอบบัญ ชี แ ละการก าหนดค่า ตอบแทนในการสอบบัญ ชี ได้ ผ่า นการพิ จ ารณากลั่น กรองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งได้ พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ
ของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา ภาระและปริ มาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมใน
การสอบบัญชีแล้ ว รวมทังการปฏิ
้
บตั ิที่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี 2561 และขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ มอบอานาจให้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกล่าว โดยกาหนดให้ ค่าตอบแทนอยู่ภายใน
วงเงิน 2.0 ล้ านบาท หรื อเพิ่มจากค่าตอบแทนปี 2561 ได้ อีกไม่เกินร้ อยละ 10
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2562)
กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระ
รายละเอียด:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 13 ที่กาหนดไว้ ว่า ในการประชุม
สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้ องออกจากตาแหน่ง โดยให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถูกเลือกเข้ ามารับตาแหน่งใหม่ได้
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน
มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
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1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
2. นายศิรสิทธิ์ พศวัตร
3. นายจงเจตน์ บุญเกิด

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการตวจสอบ/กรรมการอิสระ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/กรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ:
กรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าในภาวะที่บริ ษัทต้ องเร่ งฟื น้ ฟูกิจการ และจาเป็ นต้ องจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับกรรมการที่จะครบวาระทัง้ 3 ท่านต่างมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
และเป็ นผู้ที่เสียสละให้ การช่วยเหลือและสนับสนุนบริ ษัทฯด้ วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน
ประกอบด้ วย ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ นายศิรสิทธิ์ พศวัตร และ นายจงเจตน์ บุญเกิด กลับมาเป็ นกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึง่
ดังนัน้ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตัง้ ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ นายศิรสิทธิ์ พศวัตร และ นายจงเจตน์ บุญเกิด
กลับมาเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562
รายละเอียด:
ตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 29 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ
บริ ษัท ได้ แก่ ผลประกอบการของบริ ษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย และการเปรี ยบเทียบกับธุรกิจใน
ประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทังสร้
้ างแรงจูงใจสาหรับบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ดังนี ้
วงเงินค่ าตอบแทนกรรมการไม่ เกิน 5 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนรายเดือนเพียงอย่ างเดียว ไม่ มีเบีย้ ประชุม
1. คณะกรรมการบริ ษัท
1.1 ประธานกรรมการ 35,000 บาท / เดือน
1.2 กรรมการ 20,000 บาท / เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน
2.2 กรรมการตรวจสอบ. 15,000 บาท / เดือน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ได้ พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคานึงถึงความเหมาะสมในด้ านต่างๆครบถ้ วน
แล้ ว มีมติเห็นควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการปี 2562 ในวงเงินเท่ากับปี 2561
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ตารางสรุ ปค่ าตอบแทนในปี 2561
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

จานวนการประชุมในปี 2561

18 ครัง้

6 ครัง้

ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)

1,765,000

585,000

0

0

1,765,000

585,000

ค่าเบี ้ยประชุม(บาท)
รวม
รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้

2,350,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็น สมควรบรรจุว าระนี ้เพื่อ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ซึง่ ประสงค์จะให้ มีก ารพิจ ารณาเรื่ อ งอื่น ๆนอกเหนือจากที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้
จึงขอเรี ยนเชิญเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และแผนที่ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
ดังกล่าว โดยบริ ษัทจะเริ่ มเปิ ดให้ ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมตังแต่
้ เวลา 8:00 น. เป็ นต้ นไป

ขอแสดงความนับถือ

( ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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เอกสารสิง่ ทีส่ ่ งมาด้ วย
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561เวลา 9:00 น.
ณ โรงแรมดิเอมเมอรั ล รั ชดา ห้ องบอลรู ม เลขที่ 99/1 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร

กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
2. นายเอกชัย ตังสั
้ จจะธรรม
3. นายสุวรรณ ดาเนินทอง
4. นายศิรสิทธิ์ พศวัตร
5. นายชาย วัฒนสุวรรณ
6. นายจงเจตน์ บุญเกิด
7. นายเชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ตาแหน่ง

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษัท

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายธนา เอื ้อวิทยา

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของ บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 23 รายนับรวมจานวนหุ้นได้ 1,117,449,595 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม
ทังสิ
้ ้น 42 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 5,696,965,982 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเป็ น 65 ราย รวมเป็ น 6,814,415,577 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 42.6368% ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริ ษัทถือเป็ นการครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
พิธีกรแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ เรี ยนเชิญและแจ้ งข้ อมูลเกี่ ยวกับการประชุมสามัญประจาปี ในวันนี ้แก่
ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี ้
1. บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริ ษัทได้ มีการลงประกาศหนังสือพิมพ์วฏั ฏะ ฉบับวันที่ 18-20 ประจาเดือนเมษายน 2561
3. บริ ษัทได้ ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
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กติการ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน
1.

สาหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ ตามจานวนหุ้นที่มีหรื อตามจานวนหุ้นที่
ได้ รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าในการโหวตจะไม่ คะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 สามารถแบ่งคะแนนในการโหวต
ได้ ยกเว้ นเสียแต่เป็ นผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับแบบฟอร์ มการมอบฉันทะเป็ นแบบฟอร์ มคือ Custodian ที่ทา
หน้ าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้ กบั นักลงทุนต่างชาติ สาหรับผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ ระบุการ
ลงคะแนนมาแล้ ว ผู้รับมอบจะต้ องลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้
ดังนี ้ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
2. เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนจะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สาหรับกรณีดงั ต่อไปนี ้ กรณีแรก คือ ผู้ถือหุ้นมาด้ วย
ตนเอง ผู้รับมอบฉันทะทังที
้ ่ได้ รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะให้ สิทธิผ้ รู ับมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รใบคะแนน ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุ
การลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ ว โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและออกเสียงให้ ตรงตามที่ผ้ มู อบ
ฉันทะประสงค์ และกรณีที่ ก็คือก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็บ 2 บัตรลงคะแนนเพื่อทาการอนุมตั ิในแต่ละวาระท่าน
ผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่ เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ได้ โดยในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุม
ต้ องการจะสอบถาม ต้ องยกมือขึ ้นและแจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อมทังชี
้ ้แจงด้ วยว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองหรือ
เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
3. สาหรับในการนับคะแนนบริ ษัทจะใช้ ระบบการนับคะแนนโดยบาร์ โค้ ดเพื่อความสะดวกและความรวดเร็ วของ
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริ ษัทจะใช้ การนับคะแนนโดยเป็ น ผู้ที่ไม่ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงคะแนน
จะนับเป็ นเห็นด้ วย และการลงมติในแต่ละวาระจะเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องการ
ลงคะแนนเป็ นไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงเท่านัน้
4. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุมและประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้ อมเซ็นชื่อให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ก่อนออกจากห้ อง
ประชุมด้ วย ทางบริ ษัทจะทาการบันทึกคะแนนของท่าน
5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนนจะเป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับสิทธิ ให้ ลงคะแนน
แทนและรวมถึงกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะระบุคะแนนไว้ ลว่ งหน้ าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
6. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทาการโหวตเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด
7. สาหรับบัตรลงคะแนนผู้ที่ลงมติเป็ นเห็นด้ วยขอให้ นาส่งคืนก่อนออกจากห้ องประชุม
8. สาหรับเงื่อนไขการอนุมตั ิในแต่ละวาระมีดงั นี ้
8.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้ แก่วาระที่ 1, 3, 4 และวาระที่ 5
8.2 วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
และเพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลทีด่ ี บริ ษัทขอเรี ยนเชิญอาสาสมัคร 1 ท่านมาเป็ นสักขี
พยานในการนับคะแนนด้ วย
ต่อมาประธานจึงขอให้ ที่ประชุมเริ่ มพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 28 เมษายน 2560
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ตามเอกสารแนบ 1
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติ

ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นมี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2560 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ที่
28 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,316,744,038 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
96.7231
ไม่เห็นด้ วย
281,768,592 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
3.2769
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
ประธานได้ เสนอให้ เปิ ดวิดีทศั น์ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเห็นภาพรวมและง่ายต่อการสื่อสาร ในการดาเนินงานของบริ ษัท
ประจาปี 2560
ประธานขอให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท โดยเลขานุการได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าขณะนี ้
บริ ษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินประจาปี 2560 ได้ เนื่องจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1. ทางบริ ษัทต้ องรองบการเงินที่รวมของ
บริ ษัทร่ วม คือบริ ษัท นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ ้ล เอเนอร์ จี ้ จากัด (“NRE”) และ 2. ในส่วนของงบเฉพาะกิจการของบริ ษัทเองยัง
ไม่เสร็ จสมบูรณ์ เนื่องจากว่าบริ ษัทกาลังรอรายงานการประเมินสินทรัพย์ในส่วนของเครื่ องจักร ดังนันบริ
้ ษัทขอชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทราบและบริ ษัทจะเร่งรัดให้ ปิดงบประจาปี 2560 ให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ วเพื่อที่จะรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้ถือหุ้นและ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ ได้ ตอ่ ไป
ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
คาถามและความเห็นจากผู้ถอื หุ้น
1. นายฮังใช้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย-ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้ วยตนเองแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า
1) ผู้ถือหุ้นได้ ถามถึงสาเหตุใดที่ประชุมวิสามัญครัง้ ที่แล้ วที่ยกเลิกไป โดยขอทราบสาเหตุจริ งในการยกเลิก
โดยตังข้
้ อสังเกตและให้ ความเห็นว่าให้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททาหน้ าที่อย่าง
เข้ มแข็งและต้ องทาให้ บริ ษัทกลับเข้ าสูเ่ ข้ าระบบของตลาดทุนให้ เร็ วที่สดุ ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นที่ใส่
เงิ นมาให้ บริ ษัท โดยคาดหวังกับกรรมการและผู้ถือหุ้น นอกจากนัน้ ได้ ให้ ความเห็นว่าการที่บริ ษัทไม่
สามารถเร่งรัดให้ ผ้ สู อบบัญชีจดั ทางบการเงินให้ เสร็ จเป็ นเรื่ องที่ ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะไม่สามารถทา
ให้ บริ ษัทกลับมาเทรดในตลาดหุ้นได้
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2) ขอคาอธิ บายเรื่ องการดาเนินงานโดยละเอียดจากเลขานุการเนื่องจากทางเลขานุการได้ รายงานผลการ
ดาเนินการสันเกิ
้ นไป เพราะว่าในปี 2558 บริ ษัทมีการเพิ่มทุน จึงขอให้ ทางเลขานุการอธิบายรายละเอียด
ว่าบริ ษัท ทาอะไรบ้ าง ให้ เงินลงทุนอย่างไร และดาเนินการอย่างไรเพื่อผู้ถือหุ้นบ้ าง
ประธานชีแ้ จงประเด็นข้ างต้ นดังนี ้
1) สาเหตุที่บริ ษัทยกเลิกการประชุมวิสามัญไป บริ ษัทได้ ทาตามข้ อเรี ยกร้ องของผู้ถือหุ้นคือเปลี่ยนแปลง
กรรมการชุดเดิมเป็ นกรรมการชุดใหม่ที่มีประสบการณ์ และปรับปรุงค่าตอบแทนของกรรมการ จนผู้ถือหุ้นที่
เรี ยกร้ องพอใจเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) บริ ษัทต้ องจัดประชุมเนื่องจากตามกฎหมายแล้ วบริ ษัทต้ องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ ซึ่ง
โดยปกติบริ ษัทจะจัดในเดือนเมษายน โดยบริ ษัทคิดว่าน่าจะจัดเตรี ยมงบการเงินได้ ทนั สิ่งที่บริ ษัทต้ องการ
คือจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสในการซักถามเพื่อจะให้ ทกุ คนมีความเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น
เลขานุการชีแ้ จงประเด็นเรื่องการดาเนินงานดังต่ อไปนี ้
1) ผลการดาเนินงานจากไตรมาสที่ 3 ที่บริ ษัทประกาศออกไปแล้ วทางบริ ษัทขาดทุนอยู่ประมาณ ล้ าน 79
ที่จะสรุ ปเป็ นงบปี ของบริ ษัท 4 ส่วนในไตรมาสที่ ขณะนีไ้ ด้ จัดทาเสร็ จแล้ วยกเว้ นในส่วนของการประเมิน
ทรัพย์สินเครื่ องจักรซึ่งส่งผลกระทบไม่มากกับงบการเงินแต่ก็ คาดว่าปี นี ้บริ ษัทน่าจะขาดทุนอยู่ ซึ่งก็คงต้ อง
รอผู้ตรวจสอบบัญชีปิดงบการเงินเสร็ จจึงจะรายงานให้ ทราบได้
ประธานบริษัทเชิญคุณชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการบริษัทชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ า
1) นายชาย วัฒนสุวรรณในฐานะกรรมการ ชี ้แจงว่าในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งต้ องการเข้ ามาดูแลบริ ษัทในการ
ดาเนินการธุรกิจให้ บริ ษัทกลับมาเทรดได้ เร็ วที่สดุ ซึ่งกรรมการ 3 ท่าน ได้ แก่ คุณเอกชัย คุณศิรสิทธิ์ และ
คุณชาย ซึง่ เข้ ามาใหม่เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ซึง่ จะสามารถทาให้ บริ ษัทกลับมามีกาไรได้
2) บริ ษัทได้ ยื่นเรื่ องการทารี ซูมสเตจ (Resume Stage) การเพิ่มทุนเมื่อ ปี ก่อนมีสว่ นช่วยให้ สว่ น 2 ของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทเป็ นบวก ขณะนี ้บริ ษัทต้ องพยายามทาให้ ผลการดาเนินการพลิกมาเป็ นกาไรให้ ได้ ซึ่งบริ ษัทมี
ระยะเวลาอีกประมาณ 2 ปี นับจากที่บริ ษัทยื่นเรื่ อง ถ้ าบริ ษัททาให้ ทห้ นเข้ ามามีกาไร บริ ษัทก็จะสามารถนา
หุ้นกลับเข้ ามาเทรดในตลาดได้ กฎหมายใหม่นี ้ยังให้ เงื่อนไขว่าบริ ษัทสามารถขยายระยะเวลาได้ อีกปี ขอให้
ทางคุณเอกชัย อธิ บายว่าได้ ทาอะไรไปใน 1 เดือนที่ผ่านมาก็ได้ มีการปรั บปรุ งให้ ดีขึน้ เช่นลดค่าใช้ จ่าย
ลดอัตรากาลัง
นายเอกชัย ตัง้ สัจจะธรรม ชีแ้ จงในฐานะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการ ดังต่ อไปนี ้
1) เป้าหมายในการที่จะทาให้ บริ ษัทกลับมามีกาไรได้ คือการเพิ่มกาไรขันต้
้ นและลดค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารและเพิ่มกาลังผลิตให้ มากขึ ้น กาไรขันต้
้ นเราตังเป้
้ าหมายไว้ ร้อยละ 11 และลดสัดส่วนค่าใช้ จ่ายใน
การขายและการบริ หารต่อยอดขายบริ ษัท ให้ เหลือประมาณร้ อยละ 8-9 การเพิ่มยอดขายจะเพิ่มโดยการ
ขายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีกาไรสูง และจะมีการเพิ่มกาลังการผลิต ซึ่งตอนนี ้บริ ษัทกาลังปรับปรุ งเครื่ องจักร ซึ่งทา
ให้ ยอดขายในเดือนมีนาคมทาได้ ประมาณ ล้ าน 88บาท
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2) แผนการปรับปรุงเพื่อลดต้ นทุนก็คือ ข้ อที่1 การซ่อมเครื่ องจักรเพื่อบารุงเครื่ องจักรให้ มีความสามารถในการ
ผลิตถุงมือได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และต่อเนื่อง ลดของเสีย ข้ อที่คือลดช่องว่าง 2 โมลด์ในเครื่ องจักร คือซ่อมล้ อ
หรื อห่วงโซ่ ทาห้ าสามารถเพิ่มยอดได้ ประมาณร้ อยละ 5 กล่าวคือยอดการผลิตเพิ่มขึ ้นประมาณ 240 ชิ ้นต่อ
เดือน 000 ข้ อที่ ม เพราะมีคือการเจาะน ้าบาดาลเพิ่ม ปั ญหาคือน ้าไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน ข้ อที่ การซื ้อ
แม่พิ ม พ์ 4 (Mold) ทดแทนแม่พิมพ์ ที่เ สื่ อ มประมาณ 120,000 ชิ น้ ข้ อ ที่ คื อ การวางแผนซื อ้ เครื่ องจักร
เพิ่มเติม 5 ได้ แก่ เครื่ องซัก เครื่ องอบ เครื่ องฟี ดน ้าเพื่อให้ เพียงพอต่อ out put ที่บริ ษัทผลิตมากขึ ้น และจะมี
การปรับปรุ งสานการผลิต ไลน์ที่ ปกติ5 ตคือ จากการสายการผลิตที่ 5 บริ ษัทใช้ ยางธรมชาติ ตอนนี ้บริ ษัท
ก าลัง จะปรั บ ปรุ ง ให้ ใ ช้ ยางสัง เคราะห์ เ พื่ อ จะท าให้ โ ดรงงานผลิ ต แบบ โพลิ เ มอร์ ออนไลน์ เพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ได้ ประมาณ 220 ชิ ้นต่อวัน 000
นายจงเจตน์ บุญเกิด ชีแ้ จงในฐานะกรรมการว่ า
1) จาการตรวจสอบพบว่าตัวเลขกาไรขันต้
้ นติดลบมาตลอด ตังแต่
้ เดือนเมษายน ปี 0852 เนื่องจาก บริ ษัทไม่
สามารถกาหนดต้ นทุนได้ ชัดเจน ประสิทธิ ภาพในการบริ หารงานโรงงานถือว่าต่ากว่าเกณฑ์ มาตรฐาน
เพราะว่าข้ อมูลในในระหว่างแผนกไม่เชื่อมโยงกัน
2) ปั ญหาการจัดซื ้อวัตถุดิบไม่เป็ นไปตามแผนงานที่พงึ จะเป็ น เช่น 1. การซื ้อของของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีของ
เข้ ามาทันการณ์ หรื อบางครัง้ บริ ษัทซื ้อมากไปน้ อยไป การใช้ เคมีภณ
ั ฑ์ต่างๆ ไม่สามารถควบคุมต้ นทุนได้
เลย 0. การจัดซื ้อวัตถุดิบ โดยเฉพาะที่เป็ นน ้ายางเพราะร้ อยละ 42 ของถุงมือเป็ นต้ นทุนของน ้ายางพารา
การจัด ซื อ้ บางครั ง้ ผิ ด เวลาซื อ้ มากเกิ น ไปก็ เ หลือ ใช้ ต้ อ งเก็ บ เก็ บ แล้ ว คุณ ภาพยางหรื อ น า้ ยางอาจจะ
แปรปรวนไปตามสภาวะ ธรรมชาติ และปรากฏว่าผลิตออกมาแล้ วมีของเสียมากกว่าที่ควรจะเป็ น
3) คณะกรรมการเรี ยกฝ่ ายวางแผนมาสอบถามในที่ประชุมกรรมการ ซึ่งก็ได้ รับ คาตอบว่าในบางกรณีมีการ
วางแผนผิดพลาด ซื ้อของมากไปมีผลกระทบไปถึงด้ านการเงินด้ วย ขณะนีก้ รรมการตรวจสอบให้ ความ
สนใจในเรื่ องของต้ นทุนการผลิตมากขึ ้น เพราะว่ากาไรขันต้
้ นขาดทุนแปลว่าต้ นทุนทางตรง และต้ นทุนด้ าน
แรงงาน ของบริ ษัทแพงมากไป การจ้ างงานสูงไปหรื อไม่ บริ ษัทและกรรมการจะร่วมมือกันทางานเพื่อทาให้
บริ ษัทกลับมามีกาไร
นายศิรสิทธิ์ พศวัตรชีแ้ จงในฐานะกรรมการ
ว่ามีประสบการณ์ทาถุงมือถึงปั จจุบนั ปี 45 มีความชานาญคือเพิ่มผลผลิตและลดต้ นทุนและแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ ในเรื่ องคุณภาพ
ประธานชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ า
ในประเด็นที่คณ
ุ ฮังใช้ ได้ ถามมานัน้ ขอชี ้แจงดังต่อไปนี ้ 1. เรื่ องของการเลื่อนประชุมวิสามัญ บริ ษัทได้ ตอบ
เรื่ องนี ้ไปแล้ ว ในประเด็นที่สอบถามถึงเรื่ องของการดาเนินงานในปี 2560 มีคณ
ุ ชายได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมขึ ้นมา
ในเรื่ องรี ซูมสเตจ และคุณเอกชัยกับคุณศิรสิทธิ์ได้ ชี ้แจงเรื่ องการเข้ ามาลดต้ นทุน ลดค่าใช้ จ่ายในการเพิ่ม
ปริ มาณการผลิตถุงมือยางจากเดิมเฉลี่ยประมาณ ล้ านชิน้ ใน 55% 15 ทุนลงอีกล้ านชิ ้น เป้าหมายที่คณ
ุ
เอกชัยตังไว้
้ คือการลด 58 เดือนที่ผ่านมาเป็ นและเพิ่มกาไร 6% ในส่วนของเรื่ องการส่งเสริ มการขายที่มี
ค่าใช้ จ่ายทางการขายต่อยอดขายนันจะเหลื
้
อ 8%-7% จากเดิมมีประมาณ12% ในส่วนที่คณ
ุ จงเจตน์ได้
ชีแ้ จงเพิ่มเติมในส่วนของกรรมการตรวจสอบว่า กรรมการตรวจสอบไม่ได้ เข้ าไปดูแลทุกโรงงาน เป็ นการ
ร่ วมมือกับคนที่เกี่ยวข้ อง โดยมีความเห็นว่าต้ นทุนการจัดซื ้อมีกระบวนการที่เข้ าไปแก้ ไขระบบของต้ นทุน
การผลิต
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นายฮังใช้ สอบถามและเสนอความเห็น ดังนี ้
ให้ ความเห็นเรื่ องไม่มีวาระแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษท และเสนอแนะไม่ให้ มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี
เนื่องจาก 1 ค่าใช้ จ่ายสูงขึ ้น 2. การรี ซูมมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือผู้สอบบัญชีจะต้ อง ปิ ดงบดุลโดยไม่มีเงื่อนไข
ซึ่งเป็ นข้ อสาคัญที่สดุ และสอบถามสาเหตุที่ผ้ สู อบบัญชีไม่ ส่งตัวแทนเข้ ามาเข้ าประชุม ขอให้ เลขาฯช่วย
ชี ้แจงสาเหตุใดจึงไม่มีวาระแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
เลขานุการชีแ้ จงประเด็นเรื่องผู้สอบบัญชีดังนี ้
สาหรับวาระเรื่ องผู้สอบบัญชี ที่ไม่มีวาระนี ้เนื่องจากงบปี 2560 ยังไม่แล้ วเสร็ จ ตามมารยาทของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีจะยังไม่เสนอการจ้ างของปี หน้ า หลังจากที่ปิดงบของปี 2560 ได้ บริ ษัทจะการเรี ยกประชุม
วิสามัญเพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับปี 2561 ต่อไป
1. นายสายัณห์ สุพร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้ วยตนเอง แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า)
1) สอบถามเรื่ องการประชุมครัง้ ที่แล้ วว่าผู้ถือหุ้นมีการสอบถามหลายเรื่ อง เรื่ องการเพิ่มทุน และการใช้ เงิน 160
ล้ านที่ใช้ ปรับปรุ งเรื่ องของโรงงานและเครื่ องจักร ว่าทาอะไรไปแล้ วบ้ างและมีผลการดาเนินงานอย่างไร
ทาไมถึงยังมีผลตอบแทนออกมาขาดทุน 97 ล้ าน ล่าสุดปี ที่แล้ วเงินสดเหลือ 100 ล้ าน แต่ตอนนี ้บริ ษัทมีผล
ขาดทุน 97 ล้ านบาท อยากให้ กรรมการชี ้แจง
2) สอบถามเรื่ องการเข้ าซื ้อกิจการของ NRE โดยบริ ษัทเข้ าไปซื ้อหุ้น NRE เป็ นจานวนกว่า 400 กว่าล้ านซึ่งผู้
ถือหุ้นไม่ทราบเรื่ อง และขณะนี ้ยังไม่ส่งงบและตามที่ได้ บอกกับที่ประชุมไว้ ว่าบริ ษัทจะใช้ ผลิตภัณฑ์จาก
NRE เพื่อผลิตการไฟฟ้าใช้ ในโรงงานเพื่อประหยัดต้ นทุน ได้ ดาเนินการหรื อยัง มีใบอนุญาตในการประกอบ
กิจการหรื อไม่ กรรมการตรวจสอบต้ องทาหน้ าที่ตรวจสอบด้ วย เพราะเป็ นเงินมหาศาลสาหรับผู้ถือหุ้น 400
กว่าล้ านบาท ขอความชัดเจนและชี ้แจงกับผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริษัทชีแ้ จงต่ อข้ อซักถามดังนี ้

1) เครื่ องจักรที่ซ่อมไปเมื่อปี ที่แล้ ว 158 ล้ านบาท คือการซ่อมสายการผลิต 15 สาย อย่างที่ทราบที่โรงงาน 2
ส่วนมากจะเป็ นเครื่ องจักรที่เป็ นลักษณะเป็ นไลน์ คลอรี นออนไลน์ ซึ่งตัวคลอรี นจะกัดตัวโครงสร้ างที่เป็ น
เหล็กทังหมด
้
สนิมจะลงไปในแทงค์ของทังน
้ ้ายางและถังน ้าล้ างลิชชิ่ง ซึง่ เวลาทาถุงมือก็จะทาให้ เกิดจุด ถุง
มือจะกลายเป็ นถุงมือที่ไม่ได้ มาตรฐาน ส่วนนี ้บริ ษัทได้ แก้ ไขไปแล้ ว สาหรับส่วนที่ท่านประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารชี ้แจงเมื่อสักครู่ เป็ นส่วนของการปรับปรุ งอุปกรณ์ ต่อเนื่อง ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเครื่ องจักรสายการผลิต
เช่น ปั๊ มลม ปั๊ มน ้า หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ สนับสนุนเครื่ องจักรหลัก
ประธานชี ้แจงเพิ่มเติมว่าประธานฝากให้ นายจงเจตน์ในฐานะกรรมการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องการลงทุนของบริ ษัทจานวน
160 ล้ านบาท ว่าได้ ผลกาไรตามที่กล่าวอ้ างในที่ประชุมครัง้ ที่แล้ วหรื อไม่
นายจงเจตน์ บุญเกิด ชีแ้ จงเพิ่มเติม ดังนี ้

1) NRE ทาธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล และผลิตถ่านอัดแท่งขาย ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นธุรกิจที่ดี ทุกวันนี ้มีสินทรัพย์อยู่
500 กว่า ล้ า นบาท ส่ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ดิ น ที่ ดิ น ส่ว นใหญ่ ตัง้ อยู่ ที่ อ าเภอพนมสารคาม จัง หวัด ฉะเชิ งเทรา
ประมาณ 170 ไร่ เพื่อการเตรี ยมการไว้ วา่ จะสร้ างโรงไฟฟ้า ที่ดินแห่งที่ 2 อยูท่ ี่อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ซึ่งเตรี ยมไว้ ว่าจะสร้ างโรงไฟฟ้า ที่ดินแห่งที่ 3 อยู่ที่อาเภอทุ่งสง จัง หวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีมติ
กรรมการให้ เพิ่มทุนเพื่อไปลงทุนในกิจกรรมผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยที่ NRE ตังขึ
้ ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจทา
โรงไฟฟ้าชีวมวลซึง่ มีการเตรี ยมการไว้ แล้ วพอสมควร แต่เนื่องจากว่าก็ได้ มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายของ
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รัฐบาล ของกรมพลังงานว่าจะไม่มีการทาชีวมวลแบบ sustainable ต้ องมีแบบระบบไฮบริ ด ต้ องมีระบบ
การผลิตไฟฟ้า 2 แร็ ค และต่อมาก็ได้ ยกเลิก ให้ ทาได้ เฉพาะในพื ้นที่ภาคใต้ 300 เมกกะวัตต์ ต่อมาก็ได้ ออก
ประกาศยกเลิกทัง้ นี ้ไม่ใช่เฉพาะชีวมวล แต่เป็ นทุกอย่างที่เป็ นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกิดผลกระทบ
และเป็ นเหตุก ารณ์ ที่ ไ ม่ อ าจคาดหมายได้ บริ ษั ท NRE เล็ ง เห็ น ว่ า ดี ม านด์ ข อง Wood Pellets นัน้ สูง
โดยเฉพาะต่างประเทศ จึงมีแผนจัดหาทุนเพิ่มโดยจะลงทุนขยายกาลังผลิต Wood Pellets และ Wood
Chips ในไซต์ที่มีแหล่งผลิตคือไม้ ที่สรุ าษฎร์ ธานีกับที่ท่งุ สง NRE จะมีรายได้ ที่ดีเพราะว่าความต้ องของ
สินค้ าของ NRE เช่นถ่านอัดแท่งมากกว่าเมื่อก่อน ส่วนแบ่งของตลาดของ NRE ในประเภทถ่านอัดแท่งที่
ขายในร้ านอาหาร เป็ นอันดับ 1 เพียงแต่ว่าขาดเงินทุนหมุนเวียนที่ไปซื ้อวัตถุดิบ และขาดเงินที่ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อจะสร้ างโรงงานใหม่เพื่อผลิต
ประธานชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ ากรรมการได้ เข้ าไปดูแล 2 เรื่องคือ

1) เรื่ องของการเพิ่มทุน ได้ ลงทุนปรับปรุงเครื่ องจักร 160 ล้ านบาท
2) เรื่ องของ NRE บริ ษัทรักษาผลประโยชน์ที่ควรจะได้ รับจากเงินที่ลงทุนไปนันผลตอบแทนอย่
้
างไร
นายสายัณห์ สุพร สอบถามเพิ่มเติมว่าขอบคุณที่ชี ้แจงแต่มีอีกประเด็นหนึ่งกล่าวคือ NRE มีการเพิ่มทุน 1 ครัง้ บริ ษัทเข้ าไป
ซื ้อส่วนหนึง่ ที่ต้องเพิ่มส่วนหนึง่ ในรายงานพบว่าผู้ถือหุ้นเก่าไม่ได้ เพิ่มทุนด้ วย
นายจงเจตน์ บุญเกิด ชีแ้ จงเพิ่มเติมดังนี ้
เหตุผลที่ NRE เพิ่มทุนคือแผนธุรกิจโรงไฟฟ้า แต่แผนยังไม่เสร็ จเพราะต้ องใช้ เงิน 1เมกกะวัตต์ต้องใช้ เงิน
40 ล้ าน ตามแผนของ NRE ก็คือ 4 ไซต์ ตามมติบอร์ ดของบริ ษัทเมื่อปี 2558 คือเอาเงินเพิ่มทุนของบริ ษัท
ไปลงทุน NRE เพื่อจะสร้ างโรงไฟฟ้า 3-4 แห่ง ใช้ เงิ นเป็ นพันล้ าน เมื่อไม่ทาโรงไฟฟ้าก็ มีสินทรัพย์ ที่ดิน
เตรี ยมพร้ อมไว้ โดยที่ดินจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นคนจ่าย ส่วนที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น อาคาร เครื่ องจักร จะ
เป็ นไฟแนนซ์ บริ ษัทจะเจรจากับทางกรรมการของ NRE เพื่อกาหนดทิศทางของ NRE และจะมารายงานให้
ทราบในการประชุมคราวหน้ า
นายสายัณห์ สุพร แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ครัง้ หน้ าอยากให้ บริ ษัทตรวจสอบเป็ นรายงานพิเศษเชิง
ลึกว่าบริ ษัทลงทุนไปแล้ วได้ ผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่อย่างไร

2. นายอนุวฒ
ั น์ หลายกิจรุ่ง (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้ วยตนเอง (ได้ สอบถามและมีข้อเสนอแนะว่า
1) สอบถามเรื่ องการเพิ่มทุน 1,400 กว่าล้ านบาท บริ ษัทแบ่งเงินไปลงทุนใน NRE จานวนเท่าไร และปรับปรุ ง
เครื่ องจักรไปเท่าไร เท่าที่ทราบมาก็คือลงทุนใน NRE 1,400 กว่าล้ านบาท ตอนนี ้ปั จจุบนั เท่ากับว่าบริ ษัทถือ
หุ้นอยู่ใน NRE มากกว่า 50% ซึ่งเท่ากับว่า NRE เป็ นของบริ ษัทแล้ ว แต่เหตุใดคณะกรรมการของบริ ษัท
ยอมให้ NRE ไม่สง่ งบการเงิน
2) ทาไม NRE ถึงสนใจในการทา Wood Chips ไปทาถ่านอัดก้ อนเพราะวัตถุดิบหมดไปจะทาให้ ต้นทุนสูงขึ ้น
บริ ษัทจะทาอย่างไร มีการวางแผนไว้ วา่ อย่างไร
3) สอบถามว่าเหตุใดคณะกรรมการไม่มีข้อมูลเรื่ องเงินที่ใช้ ไป 158-160 ล้ านบาท ควรตอบได้ วา่ วันนี ้ปรับปรุง
อะไรไปบ้ าง ได้ ผลอย่างไรบ้ าง ประสิทธิภาพในการลงทุนเป็ นอย่างไร ที่ท่านประธานตรวจสอบได้ ชี ้แจงมา
ว่าจะไปดูเรื่ องของ output นันควรต้
้
องทราบความคืบหน้ าแล้ ว และขอคาชี ้แจงเรื่ องผลการลงทุน ไม่ว่าจะ
เอาเงินของบริ ษัทไปลงทุนอย่างไรก็ตาม รวมถึงการลงทุนทีผ่ ิดพลาดจะแก้ ไขอย่างไร
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ประธานชี ้แจงต่อที่ประชุมดังนี ้สิ่งที่คณ
ุ อนุวฒ
ั น์ได้ สอบถามกรรมการมา 3 เรื่ อง 1. เรื่ องของเงินที่ 1,400 กว่าล้ านเอาไปใช้
อะไรกันบ้ าง ขอรายละเอียดว่ามีแผนการใช้ เงินอย่างไร และแผนนันมั
้ นทาได้ ดีหรื อไม่ดี 2. เรื่ องของ NRE ที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่
48% วันนี ้การเป็ นผู้ถือหุ้นเกิน 50% นัน้ กรรมการบริ ษัทไม่สามารถเข้ าไปควบคุมกากับเพื่อให้ สง่ งบปี 2560 มาให้ กบั บริษัท
ได้ 3. เรื่ องของการตรวจสอบว่าผลของการปรับปรุงเครื่ องจักร 158-160 ล้ านบาทนันเป็
้ นอย่างไร
ทัง้ 3 ข้ อประธานจะนาไปหารายละเอียด NRE ตังแต่
้ เรื่ องของทุน เปิ ดขยายทุนใหม่ แล้ ว เหตุใดฝ่ ายบริ ษัทลง อีกฝ่ ายไม่ลง
เรื่ องของการปรับปรุ งเครื่ องจักร เรื่ องของการทาตามแผน โดยจะนาทัง้ 3 เรื่ องนี ้กับเรื่ องของคุณสายันต์ไปเป็ นวาระคราว
หน้ า เพราะว่าการจะหาข้ อมูลว่าเอาเงินไปใช้ อย่างไรมันต้ องใช้ เวลา
นายอนุวฒ
ั น์ หลายกิจรุ่ง สอบถามเพิ่มเติมว่าเรื่ องของ NRE เป็ นหัวข้ อใหญ่ สาหรับผู้ถือหุ้น เพราะเชื่อว่าการลงทุน สัดส่วน
ต่อการลงทุนทังหมด
้
1,400 กว่าล้ านค่อนข้ างจะสูง 480 ล้ านหารด้ วย 1,400 ล้ านบาท คิดเป็ นประมาณ 30-40% ในขณะที่
บริ ษัทขาดทุน 20 กว่าล้ าน ขอเรี ยนถามว่าคณะกรรมการสามารถจะเปิ ดประชุมวิสามัญเพื่อชี แ้ จงในเรื่ อง NRE ได้ เร็ ว
หรื อไม่
นายจงเจตน์ บุญเกิ ด ชี แ้ จงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้ NRE ปิ ดงบการเงิ นของปี 2560 โดยไพร์ วอเตอร์ เฮ้ าท์ (PWC) เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2561 บริ ษัท NRE มีบริ ษัทลูกที่ทากิจการเช่นเดียวกันคือประมูลโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้ ซึ่งประมูลไม่ได้ ก็ปิดงบ
เช่นเดียวกันคือ 19 มีนาคม 2561 เงื่อนไขของบริ ษัทผู้ตรวจสอบของบริ ษัท คือ ANS Audit ต้ องทาการรวมงบ 2 อันนี ้ บริ ษัท
ไม่ได้ นิ่งนอนใจและมีหนังสือไปทวงถามไป 2-3 ครัง้ แล้ ว โดยทางบริ ษัทจะเร่งดาเนินการให้ เสร็ จโดยเร็ ว
นายนิพนธ์ อมรพันธ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้ วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า ท่านประธานกับกรรมการ
ทุกท่านว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ที่จะว่าจ้ างบุคคลที่สามมาตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส เพราะกรรมการตรวจสอบก็เป็ น
กรรมการเดิม ผู้ถือหุ้นเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลการตรวจสอบมาในเรื่ องของ NRE จะเป็ นอย่างไร จ้ างบุคคลที่สาม มา
และตรวจสอบ ตรวจที่มาที่ไปในการดาเนินธุรกิจ ตรวจการลงทุน ของบริ ษัท ที่ผ่านมาว่ามีข้อบกพร่ อง จุดอ่อนตรงไหนแล้ ว
มาอธิบาย รายงานแจ้ งให้ ทางผู้ถือหุ้นทราบ และเป็ นเรื่ องเงินลงทุนที่พวกท่านได้ มีหน้ าที่รับผิดชอบ ในเรื่ องของ NRE ตาม
รายงานการประชุมหน้ าที่ 16 ที่คุณสนธยาได้ เคยสอบถามเรื่ องผู้ซื ้อหุ้นซึ่ง มีการจัดทา MOU เบื ้องต้ น ซึ่งมีการจ่ายเงิน
สิ ้นสุดการชาระเงิ นในธันวาคม 2560 เป็ นเรื่ องสาคัญที่ทางผู้จัดทารายงานการประชุมหรื อกรรมการต้ องนาเรื่ องนี ้มา
รายงานความคืบหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทจะรับเรื่ องที่คณ
ุ นิพนธ์ เสนอเรื่ องของบุคคลที่สามเพื่อไปดูวา่ การตรวจสอบเป็ นอย่างไร
เพื่อให้ เกิดความเชื่อถือ ประเด็นที่ 2 ที่คณ
ุ นิพนธ์ได้ ให้ ความเห็นบริ ษัทคือว่าในการประชุมแต่ละครัง้ มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็น
เสนอแนะติติงมาเป็ นจานวนค่อนข้ างชัดเจนในแต่ละเรื่ อง ทัง้ 3 เรื่ องรับจะไปทาให้ ขออนุญาตเอาข้ อสังเกตเหล่านี ้ไปทาให้
เกิดผลการปฏิบตั ิ
นายนิพนธ์ อมรพันธ์สอบถามเพิ่มเติมว่าอยากจะให้ ทา่ นประธานรายงานความคืบหน้ าของเรื่ องการซื ้อขายหุ้น NRE เพราะ
น่าจะมีข้อมูลแล้ วว่าสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จ
ประธานชี ้แจงเพิ่มเติมว่ายังไม่สามารถตอบได้ ขณะนี ้เพราะยังไม่มีรายละเอียด
นายนิพนธ์ อมรพันธ์ แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ฝากคนที่ทารายงานการประชุมจดบันทึกด้ วยว่า จด
ให้ ครบและนามารายงานกับคณะกรรมการก่อนที่จะส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น เพราะไม่อยากให้ ผ้ ถู ือหุ้นมาจับผิดว่ารายงานการประชุม
ไม่มีประเด็นต่างๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอไป
ประธานชี ้แจงเพิ่มเติม ขอขอบคุณคุณฮังใช้ ขอบคุณคุณสายันต์ คุณอนุวฒ
ั น์ที่ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะจบวาระนี ้ซึง่ เป็ น
วาระเพื่อทราบ
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คุณชาย วัฒนสุวรรณ ชี แ้ จงเพิ่มเติม ว่า ที่สอบถามมาเรื่ อง MOU ของการซือ้ หุ้น NRE คืนนัน้ อันนีบ้ ริ ษัทมีการประชุม
กรรมการมากกว่า 4-5 ครัง้ แล้ ว และมีมติวา่ ให้ CEO ทาหนังสือทวงถามเรื่ อง MOU ขณะนี ้ได้ ทาหนังสือออกไปแล้ ว
วาระที่ 3. พิจารณางดจ่ ายปั นผลประจาปี 2560
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปั นผลประจาปี 2560 ซึ่งตามบทบัญญัติของ พรบ.บริ ษัทมหาชนใน
มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทในข้ อที่ 36 กาหนดว่าห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกาไร
ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูก่ ็ห้ามมิให้ ประกาศเงินปั นผลโดยในขณะนี ้บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูซ่ งึ่ ห้ าม
มิให้ ประกาศเงินปั นผลจึงขอพิจารณาอนุมตั ิทา่ นผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปั นผลประจาปี 2560
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายปั นผลประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,487,730,524 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
97.6750
ไม่เห็นด้ วย
191,162,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.1999
งดออกเสียง
10,877,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
1.2520
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบมติงดจ่ายปั นผลประจาปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน
2561) กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ประธานได้ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ ามา
เป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ตามพรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 ที่กาหนดไว้
ว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้ องออกจากตาแหน่งโดยให้ กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจาตาแหน่ง และกรรมการผู้พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับการเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ได้ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 นี ้ มีกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่านดังนี ้
1. นายเอกชัย ตังสั
้ จธรรม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
2. นายสุวรรณ ดาเนินทอง
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าในภาวะที่บริ ษัทต้ องเร่ งฟื ้นฟูกิจการและจาเป็ นต้ องจัดทาแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริ ษัทประกอบกับกรรมการที่จะครบวาระทัง้ 3 ท่านต่างมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
และเป็ นผู้ที่เสียสละให้ การช่วยเหลือและสนับสนุนบริ ษัทด้ วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรให้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับมาเป็ น
กรรมการต่ออีกวาระหนึง่
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ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
คาถามและความเห็นของผู้ถอื หุ้น
1) นายกฤช ภูริสทิ ธิ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้ วยตนเองแสดงความคิดเห็นและมี (ข้ อเสนอแนะว่า)
2) การเลือกกรรมการ ปกติไม่เลือกกรรมการพร้ อมกันทีเดียว 3 คน แต่เลือกทีละคน
ประธานกล่ าวว่ าต้ องเลือกทีละคน ขอบคุณมาก
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตังนายเอกชั
้
ย ตังสั
้ จจธรรม กลับเข้ าดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการ ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,495,551,332 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
97.7650
ไม่เห็นด้ วย
194,218,592 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.2350
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตังนายสุ
้
วรรณ ดาเนินทอง กลับเข้ าดารงตาแหน่งรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการ ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,215,298,868 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
94.5399
ไม่เห็นด้ วย
474,471,056 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
5.4601
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตังนายเชิ
้
ดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,215,298,868 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
94.5399
ไม่เห็นด้ วย
474,471,056 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
5.4601
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบมติพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัท
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ประธานได้ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ได้ แก่ ผลประกอบการของบริ ษัทความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับการมอบหมายและการเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและลักษณะเดียวกัน รวมทังสร้
้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคลากรที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วจะมีการให้ คา่ ตอบแทนเป็ นรายเดือนอย่างเดียว ตัดเบี ้ยประชุมที่เคยให้ ออก ซึง่ จะลดค่าใช้ จ่ายในบริ ษัท ดังนัน้
จึงขออนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
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คณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

ค่ าเบีย้ ประชุม/ครัง้ (บาท)

ประธานกรรมการ

35,000

ไม่มี

กรรมการ

20,000

ไม่มี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

ไม่มี

กรรมการตรวจสอบ

15,000

ไม่มี

ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
คาถามและความเห็นจากผู้ถอื หุ้น
1. นายฮังใช้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้ วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า

1) การเข้ ามารับตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียน ทุกท่าน หน้ าที่หลักคือช่วยกันทาให้ บริ ษัทเติบโต
และทาให้ เงินที่เขาเพิ่มทุนมาให้ บริ ษัทเป็ นเงินบริ สทุ ธิ์
2) ผู้ถือหุ้นทาธุรกิจ ธุรกรรมและมาเพิ่มทุนให้ บริ ษัท เอาเงินไปใช้ เป็ นเงินบริ สทุ ธิ์ที่หาได้ จากน ้าพักน ้าแรงและ
นามาให้ ท่านบริ หาร ฉะนัน้ ขอความกรุ ณาคณะกรรมการทุกท่านของบริ ษัทช่วยกันแก้ ไขปรั บปรุ งและ
ดาเนินการให้ บริ ษัทรอดพ้ นจากวิกฤติ นอกจากนัน้ และขอเสนอให้ กรรมการอิสระหรื อท่านประธาน CEO
พิจารณาที่จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานของบริ ษัท เพื่อมาตอบคาถามที่ค้างคาให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นๆ
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,500,025,830 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
97.9165
ไม่เห็นด้ วย
189,744,094 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.1835
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบมติ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2561
วาระที่ 6 วาระอื่นๆ
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระอื่นๆ ประธานจึงได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการย้ อนหลังปี 2560 ในอัตรา
เดียวกับที่เสนอปี 2561 สาหรับวาระที่ 6 นี ้ โดยให้ พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิในการที่ จะจ่ายค่าตอบแทนย้ อนหลังเป็ น
วงเงิน 1.49 ล้ านบาทให้ กบั กรรมการทุกท่าน จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยเสียง 2 ใน 3 ของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
1. นางสาวกีรติกา แพงลาด มาจากศูนย์พิทกั ษ์ ผ้ ถู ือหุ้นสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า
1) ในวาระที่ ในหนังสือเชิญประชุมได้ ชี ้แจงว่าเป็ น 5วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ไม่แน่ใจว่าเป็ นความชัดเจนว่าเป็ นการพิจารณาเรื่ องใด
2) ผู้ถือหุ้นที่รับหนังสือเชิญประชุมจะไม่ทราบว่ามีวาระนี ้ ขอให้ ข้อสังเกตว่าถ้ าที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ รับหนังสือเชิญ
ประชุมนี ้จะไม่ร้ ู ว่าจะมีการพูดตามวาระนี ้ ขออนุญาตให้ ข้อสังเกตไว้ ว่าเป็ นเหมือนการเพิ่มวาระโดยที่ผ้ ถู ือ
หุ้นไม่รับทราบ
ประธานชีแ้ จงประเด็นข้ างต้ น

1) ในส่วนวาระที่ จะมี 52 ส่วน บริ ษัทต้ องการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์ที่จะพิจารณาเรื่ องอื่นๆ เสนอเป็ น
วาระเข้ ามา แต่ ณ วันนี ้จะมีผ้ ถู ือหุ้นเสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทนย้ อนหลังมาเป็ น 1 วาระ แต่ถ้าผู้ถือหุ้น
ท่านใดจะเสนอว่าเพิ่มเติมก็จะเป็ นวาระถัดไป แต่วาระอื่นๆ ในเอกสารนีจ้ ะเป็ นเรื่ องของการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการย้ อนหลัง
2) วาระนีถ้ ูกเสนอเข้ ามาหลังจากที่ทาหนังสือเชิ ญประชุมออกไปแล้ ว เลยไม่ได้ มีบรรจุอยู่ในหนังสือเชิ ญ
ประชุม
3) รับข้ อสังเกตไว้ ให้ ปรากฏในเอกสารที่สง่ ไปด้ วย การที่ไม่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารจะเป็ นเหมือนการเพิ่มวาระ
นางสาวกีรติกา แพงลาด ตังข้
้ อสังเกตเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะเข้ าสูว่ าระนี ้ดิฉนั ใคร่ขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายของผู้รับผิดชอบได้ ให้
คาชี ้แจงว่าสามารถพิจารณาวาระนี ้ได้
นายเชิดศักดิ์ ธี รนันทวาณิช ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าการเพิ่มวาระการประชุมอื่นๆ ระหว่างการประชุม ตามมาตรา 105 ของ พรบ.
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ต้ องมีการขอมติไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นก่อนตามมาตรา 105 ตามวรรค 2
ประธานชี ้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการเพิ่มวาระนี ้ยัง ไม่มีชดั เจน ประธานเสนอให้ นาวาระนี ้ไปประชุมกันครัง้ หน้ าเพื่อให้ มี
ความชัดเจนและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น
นางสาวกีรติกา แพงลาด สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้

1) เนื่องจากในหนังสือรายงานประจาปี มีการเปลี่ยนโครงสร้ างของคณะกรรมการค่อนข้ างมากและมีการเข้ า
ออกของคณะกรรมการหลายท่านภายในปี 2560 ขอถามว่า โครงสร้ างปั จจุบนั ของบริ ษัทจะมีโครงสร้ างที่มี
กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบหรื อไม่อย่างไร เพราะค่าตอบแทนมี
ของกรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาลด้ วย
2) ขอกรรมการท่านที่ดารงตาแหน่ง ณ ขณะนี ้ให้ ความมัน่ ใจกับทางที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จะมีการดาเนินการไป
ให้ เป็ นอย่างที่เสนอไว้ ในวาระที่ 0เรื่ องผลการดาเนินงาน เพราะความต่อเนื่องของคณะกรรมการจะมีผลใน
การบริ หารจัดการ
3) ขอให้ ทางกรรมการได้ พิจารณาเรื่ องของการบริ หารความเสี่ยงด้ วย อย่างที่กรรมการทุกท่านแจ้ งว่าเข้ ามา
เพื่อที่จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดหรื อเป็ นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็ น แต่เรื่ องของปั จจัยความเสีย่ งที่
อาจจะเข้ ามาทาให้ ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปอย่างที่คาด อยากให้ พิจารณาในเรื่ องของการป้องกันความ
เสีย่ งด้ วย
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ประธาน ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ า

1) จะเห็นได้ ว่าโครงสร้ างปั จจุบนั ในปี 2560 มีกรรมการชุดใหญ่คือกรรมการบริ ษัท และชุดย่อยคณะที่มีอยู่ 0
คื อ คณะกรรมการบริ ห ารกับ คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท ได้ ย กเลิก คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อจะปรับกระบวนการโครงสร้ างต่างๆ ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นและนาหน้ าที่
กรรมการที่ ยกเลิกไปรวมกันได้ แก่ เรื่ องของการพิจารณาค่าตอบแทนหรื อการพิจารณาสรรหาให้ อยู่กับ
คณะกรรมการบริ หาร ในเรื่ องธรรมาภิบาลให้ อยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบ ตราบใดที่บริ ษัทยังมีปัญหา
เรื่ องของการควบคุมค่าใช้ จ่าย เรื่ องของการดาเนินการให้ มีสภาพคล่อง บริ ษัท จาเป็ นต้ องลดจานวน
คณะกรรมการลง
2) ที่ผ้ ถู ือหุ้นนันขอให้
้
บริ ษัทดูเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงนัน้ บริ ษัทจะรับข้ อคิดเห็นนี ้ไปดาเนินการเรื่ องการ
บริ หารความเสี่ยงเพราะมีความสาคัญ บริ ษัทมีข้อมูลว่าการขาดทุนทังหมดของบริ
้
ษัทเกือบจะทังหมดเกิ
้
ด
จากความเสีย่ งภายใน
ประธานขอกล่าวในนามของคณะกรรมการชุดปี 2561 ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เสียสละเวลาและให้ ข้อ
คาแนะนาที่ดี ข้ อเสนอแนะที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถจะก้ าวไปข้ างหน้ าได้ กรรมการระลึกเสมอว่าการเป็ นกรรมการนันจะต้
้ อง
ตอบสนองความต้ องการของผู้ถือหุ้นซึ่งเอาเงินบริ สุทธิ์ มาลงทุนให้ กับบริ ษัท และอยากจะกราบเรี ยนผู้ถือหุ้นว่า ภาระที่
รับผิดชอบของกรรมการชุดนี ้เพิ่มมากขึ ้น แต่คณะกรรมการก็ไม่เคยเอาภาระรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ ้นมาเป็ นข้ อกังวลหรื อข้ อ
กังขา อยากจะให้ ทกุ ท่านอุ้มชูบริ ษัทต่อไปเพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าร่วมกัน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และ
กล่าวปิ ดประชุม

ลงชื่อ

ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

(ประธานในที่ประชุม)

( ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ )
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายธนา เอื ้อวิทยา

(ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม)

( นายธนา เอื ้อวิทยา )
เลขานุการบริ ษัท
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
ประวัติย่อและข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องของกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และได้ รับเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ

1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
ตาแหน่ ง

อายุ
ทีอ่ ยู่
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2561
ประวัตกิ ารทางาน

ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
69 ปี
33/139 ซ.รามอินทรา 16 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาส่งเสริ มการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจัก (วปรอ.รุ่ น 4414)
- การเมิองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 8
(ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ไม่มี
กรรมการบริ ษทั 18 / 18 ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6 / 6 ครั้ง
2560 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2554 – 2559

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ห้องปฎิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย)จากัด
(ภายใต้การกากับของ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง)

2552 – 2554

ประธานกรรมการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

2552 – 2554

กรรมการท่าอากาศยานไทยจากัด(ประเทศไทย)กระทรวงคมนาคม

2551 – 2552

กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานกรรมการบริ ษท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 17 / 2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2560
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2. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร
ตาแหน่ ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

66 ปี

ทีอ่ ยู่

313 หมู่ที่ 5 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

คุณวุฒิการศึกษา

บริ หารธุรกิจที่ไต้หวัน

การอบรม

- ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั 14 / 15 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ปั จจุบนั

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
กรรมการ บริ ษทั เอ็ม อาร์ ไอ จากัด

หมายเหตุ
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2561
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4 / 2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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3. นายจงเจตน์ บุญเกิด
ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

68 ปี

ทีอ่ ยู่

85/7 หมู่ที่ 9 ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย นนทบุรี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

การอบรม

- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547 (วปม.รุ่ นที่ 2)
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่ น 15 สถาบัน IOD
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่ น 79 สถาบัน IOD
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program ACP รุ่ น 28 สถาบัน IOD
- วิทยาการจัดการสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ว.บ.ศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั 17 / 18 ครั้ง

ในปี 2561

กรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2559 – ปั จจุบนั

กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระปกเกล้าราไพพรรณี

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงินการคลัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการกากับดูแลโครงการเอกชนร่ วมลงทุน ปรับปรุ งขยาย
การประปาปทุมธานี -รังสิ ต การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม 2560
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดรอบปี ทางบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นนับจานวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ ว ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 25. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ ระบุด้วยว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ เพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้ องจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาหนังสือนัดประชุม
ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดอื่นทัว่
ราชอาณาจักร
ข้ อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่ อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อ ผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าร่วมประชุม
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ
ห้ าคน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน ผู้ถือหุ้นทังหมดและไม่
้
วา่ กรณีหนึง่
กรณีใดจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด ถ้ าเวลาต่างเลยไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานคณะกรรมการนั่งเป็ นประธานในที่ป ระชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่
มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคน
หนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมขึ ้นเป็ นประธาน
ข้ อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอและที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อแต่บางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข) การซื ้อ หรื อ รับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค) การท า แก้ ไข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ
จ) การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้
ฉ) การควบ หรื อ เลิกบริษัท
ข้ อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั ต่อไปนี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท
(6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
(7) กิจการอื่นๆ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของ บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่กรณีก่อนเข้ าร่วมประชุม

1. กรณีผ้ ูถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1

ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรื อสัญชาติตา่ งประเทศ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเอง จะต้ อ งแสดงบัต รประจาตัว อย่างใดอย่างหนึ่ง ดัง นี ้ คื อ บัต รประจ าตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรื อบัตรประจาตัวอย่างอื่นที่แสดงรูป
ถ่ายซึง่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลสัญชาติไทยหรื อสัญชาติตา่ งประเทศ
ผู้มีอานาจกระทาการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นนิติบุคคลไทยหรื อนิติบุคคลต่างประเทศมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
จะต้ องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลที่ออก โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็ น
นิติบุคคลหรื อสาเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มี
อานาจกระทาการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานการมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตร
ประจาตัวตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1.1 ด้ วย

2. กรณีมอบฉันทะ
2.1

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูใ่ นประเทศไทย และบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอยูต่ า่ งประเทศ ให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ติด
อากรแสตมป์ 20 บาทพร้ อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก่ าหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้ อมการรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.1.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก่ าหนดในข้ อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้ อมการรับรองสาเนาถูกต้ อง

2.2

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งประเทศ อยูต่ า่ งประเทศ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่ าวนัดประชุม) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้ อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก่ าหนดในข้ อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้ อมการรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมการรับรองสาเนาถูกต้ อง
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2.3

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
้
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาทพร้ อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ)
2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท (หนั งสือรับรองมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้
2.3.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
2.3.4 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดใน 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้ อมการรับรองสาเนาถูกต้ อง

2.4

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนจัดตังในประเทศอื
้
่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้ อมขีดฆ่าและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.4.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรื อหลักฐานการเป็ นนิติบคุ คล พร้ อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอานาจลง
นามมอบฉันทะพร้ อมการรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มีอานาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
2.4.4 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้ อมการรับรองสาเนาถูกต้ อง

2.5

การมอบฉันทะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ต้ องแนบหลักฐานดังต่อไปนี ้
2.5.1 หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2.5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจให้ คสั โตเดีย (Custodian)
กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียน เมื่อเริ่ มเปิ ด
ลงทะเบียน เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบเอกสารได้ มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
กรณีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน
การลงทะเบียนด้ วย
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ าร่วมประชุมเท่านัน้

2.6
2.7
2.8
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วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ และจัดทาขึ ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนด
ไว้ จานวน 3 แบบ ดังนี ้
- แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ ตามที่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม
- แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นกาหนดมาแล้ วว่าจะออกเสียงในแต่ละเรื่ องอย่างไรบ้ าง
- แบบ ค. เป็ นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่ านั้ น โดยผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนังสือ
มอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อ แบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส่วนผู้ ถือหุ้นนอกจากนันจะให้
้
หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้
(2) มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของ
บุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท โดยกาเครื่ องหมาย
หน้ าชื่อตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดผู้รับมอบฉันทะได้ คนใดคน
หนึ่งเพียงคนเดียวเท่ านั้น ที่จะเป็ นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่า เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมด้ วย
(4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุม หรื อนาไป
แสดงแก่เจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่ มการประชุมในวันประชุม
ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หุ้น ไม่สามารถแบ่ง แยกจ านวนหุ้น โดยมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะหลายคนเพื่ อ แบ่ง แยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยูโ่ ดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อย
กว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรื อ จัดทาขึ ้นตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากแบบมอบฉันทะที่
บริ ษัทฯ กาหนดได้

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มเปิ ดให้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชั่วโมง หรื อ ตังแต่
้ เวลา 8:00 น.
เป็ นต้ นไป วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ สโมสรทหารบก ห้ อง เทเวศร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 8
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
วาระทั่วไป
1)
2)

3)

4)
5)

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่ง
มีหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่ งหุ้นซึง่ ผู้
ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะเท่านัน้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ แต่ไม่สามารถแยกออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันมิ
้ ได้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

วาระเลือกตั้งกรรมการ
1)
2)

3)

ผู้ถื อ หุ้น จะใช้ สิท ธิ เ ลือ กเพีย งบุค คลเดีย วหรื อ หลายคนเป็ น กรรมการก็ ได้ แ ต่ทัง้ นีต้ ้ อ งไม่เกิ น จานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้ แก่
บุคคลแต่ละท่านนันได้
้ เท่ากับจานวนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้ นีโ้ ดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ข้ าด เพื่อให้ ได้ จานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้ าร่ วมในการประชุมด้ วยตนเอง คณะกรรมการบริ ษัทฯ
จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯตามรายละเอียดข้ างท้ ายนี ้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ เข้ าประชุมถือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน

1. นายจงเจตน์ บุญเกิด
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี
เลขที่ 85/7 หมู่ท่ ี 9 ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย
จังหวัด นนทบุรี

2. ดร.เชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี
เลขที่ 6 เฉลิมพระเกีรยติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

- 29 -

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สโมสรทหารบก
ห้ อง เทเวศร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร เวลา 9:00 - 12:00 น.

*****************************
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