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เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

1.
2.
3.
4.
5.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
รายงานประจาปี 2562
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
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชัน่ ห้ องออดิทอเรี ยม ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เวลา 9:00 – 12:00 น. เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
รายละเอียด :
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนา
มาพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี ้ตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
รายละเอียด :
คณะกรรมการได้ จดั เตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ รับทราบถึงภาพรวม และทิศ ทาง ของผลประกอบการของบริ ษัทโดยสรุ ป และได้
จัดเตรี ยมรายงานประจาปี 2562 ของบริ ษัท เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน การประกอบธุรกิจ การเงิน รวมถึงข้ อมูล
ด้ านอื่นๆ ของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมาให้ แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทได้ จดั ทาขึ ้น โดยมีรายละเอียดครบถ้ วน
ตามที่กฎหมายกาหนด รายละเอียดรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัทในรอบปี 2562 สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2
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ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
รอบปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้ รอบบัญชี วันที่
31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
รายละเอียด:
คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่
ได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจาก นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 แห่งบริ ษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการฯ แล้ วโดยมีรายละเอียดตาม สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้ นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณางดอนุมัติจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
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:
เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณางดจ่ายเงินปั นผลสาหรับการดาเนินงานปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกาหนด
ค่ าตอบแทนสอบบัญชี
รายละเอียด:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดว่า “ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี คนเดิมอีกก็ ได้ ”และ มาตรา 121 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างผู้ดารง
ตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท” คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณานาเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ แต่งตัง้ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด โดย นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมือง
พาน (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445) หรื อนายวิชยั รุจิตานนท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054) หรื อนายอธิพงศ์
อธิพงศ์สกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500) หรื อนายเสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495) หรื อ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริ ษัท
และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
มาปฏิบตั ิแทนได้ ทังนี
้ ้กาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวน 2,000,000 บาท และค่าบริ การอื่นๆเท่าที่จ่ายจริ ง
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ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะเป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ซึ่งตามข้ อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ ที่ให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ จัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญ ชี
( Auditor Rotation) ในกรณี ที่ผูสอบบัญ ชี รายใดปฏิ บัติ หน้ า ที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่อ
งบการเงิ นของบริ ษัทมาแล้ วเจ็ ดรอบปี บัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรื อ ไม่โดยบริ ษัทจะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ร ายนัน้
เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ได้ เมื่ อ พ้ นระยะเวลาอย่ า งน้ อยห้ า รอบปี บัญ ชี ติ ด ต่ อ กัน (ที่ ทจ. ๗๕/๒๕๖๑)
บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ผ้ สู อบบัญชี
ตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ ส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท / บริ ษัทร่ วม / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
เปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีปี 2559 - 2562
(หน่ วย : บาท)
รายการ
1.ค่าสอบบัญชีประจาปี
2.ค่าบริ การอื่นๆ
รวมทัง้ สิน้

ปี 2562
2,000,000
109,395
2,109,395

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ปี 2561
ปี 2560
2,000,000
2,000,000
58,165
101,002
2,058,165
2,101,002

ปี 2559
1,800,000
122,920
1,922,920

ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็ น สมควรให้ เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี พิ จ ารณาแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ สาหรั บ
รอบปี บญ
ั ชี 2563 และกาหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2563)
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
สาหรับการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น 2563 ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน
มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3
1. นายชาย วัฒนสุวรรณ
ตาแหน่ง
กรรมการ
2. นายอนุวฒ
ั น์ หลายกิจรุ่ง
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาแต่งตังกรรมการอนุ
้
มตั ิแต่งตังกรรมการซึ
้
ง่ ครบ
กาหนดออกตามวาระ 30 เมษายน 2563 ในครัง้ นี ้จานวน 2 ท่านกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ อีกวาระ
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วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มจานวนกรรมการ 1 ตาแหน่ ง
รายละเอียด:
เนื่องจากบริ ษัทต้ องเร่ งฟื น้ ฟูกิจการ และเพื่อให้ การบริ หารกิจการของบริ ษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ ้น จึงควรเพิ่มจานวนกรรมการของบริ ษัทอีก 1 ตาแหน่ง รวมเป็ นคณะกรรมการของบริ ษัททังสิ
้ ้น 7 ท่าน
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาเพิ่มจานวนกรรมการ 1 ตาแหน่ง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ 1 ตาแหน่ ง
รายละเอียด:
บริ ษัทได้ ส่งข้ อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหม่ 1 ท่าน มาให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี ้แล้ ว ตาม สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 4
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่จานวน 1 ท่าน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
รายละเอียด:
ตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 29 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษัท ได้ แก่ ผลประกอบการของบริ ษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
และการเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทังสร้
้ างแรงจูงใจสาหรับบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติที่
เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 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
เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
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ตารางสรุปค่ าตอบแทนในปี 2562
ค่ าตอบแทน
จานวนครัง้ การประชุม
ค่าตอบแทรายเดือน (บาท)
ค่าเบี ้ยประชุม (บาท)
รวม
รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้

คณะกรรมการบริษัท
2562
2561
18 ครัง้
18 ครัง้
1,645,333.33
1,765,000
0
0
1,645,333.33
1,765,000
2,197,500.00 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
2562
2561
7 ครัง้
6 ครัง้
552,166.67
585,000
0
0
552,166.67
585,000
2,350,000.00 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ ได้ ชาระจานวน 3,995.63 ล้ านบาท
- จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 19,978.10 ล้ านบาท ให้ เท่ ากั บ ทุ น ที่ อ อกและเรี ย กช าระแล้ ว จ านวน
15,982.48 ล้ านบาท โดยการตัดจานวนหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัทฯ จานวน
3,995,626,984 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
รายละเอียด:
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายจึงขอเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับทุนจดทะเบียนที่ลดลง เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่ งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

15,982,476,502 บาท
(หนึง่ หมื่นห้ าพันเก้ าร้ อยแปดสิบสองล้ านสีแ่ สนเจ็ดหมื่นหกพันห้ าร้ อยสองบาท)
15,982,476,502 หุ้น
(หนึง่ หมื่นห้ าพันเก้ าร้ อยแปดสิบสองล้ านสีแ่ สนเจ็ดหมื่นหกพันห้ าร้ อยสองหุ้น)
1.00 บาท
(หนึง่ บาท)
15,982,476,502 หุ้น
(หนึง่ หมื่นห้ าพันเก้ าร้ อยแปดสิบสองล้ านสีแ่ สนเจ็ดหมื่นหกพันห้ าร้ อยสองหุ้น)
- หุ้น
(- หุ้น)”

ทังนี
้ ้ ให้ กรรมการผู้มีอานาจหรื อบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอานาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ชาระโดย
วิธีการลดจานวนหุ้นจดทะเบียนจานวน 3,995.63 ล้ านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 19,978.10 ล้ านบาท ให้
เท่ากับทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 15,982.48 ล้ านบาทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย
ของบริ ษัทฯ จานวน 3,995,626,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯจากหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50บาท
ซึ่งส่ งผลให้ จานวนหุ้นของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม 15,982,476,502 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
1.00 บาท เป็ นจานวน 31,964,953,004 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท และแก้ ไขหนั งสือบริ คณห์
สนธิ ข้ อ 4. เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทฯ
รายละเอียด:
ทังนี
้ ้การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้ จริ งของหุ้นของบริ ษัทฯ ยังคงเป็ นมูลค่าเดิม การลดทุน
ดังกล่าวเป็ นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น (Par Value)
จานวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว
- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ขาดทุนสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ข้ อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ก่อนการเปลี่ยนแปลง
หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
15,982.48 ล้ านบาท
15,982.48 ล้ านบาท
1.00 บาท
0.50 บาท
15,982,476,502 หุ้น
31,964,953,004 หุ้น
15,982,476,502 หุ้น
31,964,953,004 หุ้น
- หุ้น
- หุ้น
15,982.48 ล้ านบาท
15,982.48 ล้ านบาท
(13,756.11) ล้ านบาท
(13,756.11) ล้ านบาท
(1,409.43) ล้ านบาท
(1,409.43) ล้ านบาท
- ล้ านบาท
- ล้ านบาท
23.95 ล้ านบาท
23.95 ล้ านบาท
840.88 ล้ านบาท
840.88 ล้ านบาท

นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายจึงขอเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้น และทุนที่ออกและเรี ยกชาระ
แล้ วของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียน
15,982,476,502 บาท (หนึง่ หมืน่ ห้ าพันเก้ าร้ อยแปดสิบสองล้ านสีแ่ สน
เจ็ดหมื่นหกพันห้ าร้ อยสองบาท)
แบ่งออกเป็ น
31,964,953,004 หุ้น (สามหมื่นหนึง่ พันเก้ าร้ อยหกสิบสีล่ ้ านเก้ าแสน
ห้ าหมื่นสามพันสีห่ ้ นุ )
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
31,964,953,004 หุ้น (สามหมื่นหนึง่ พันเก้ าร้ อยหกสิบสีล่ ้ านเก้ าแสน
ห้ าหมื่นสามพันสีห่ ้ นุ )
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (- หุ้น)”
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ทัง้ นี ้ ให้ กรรมการผู้มีอานาจหรื อบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอานาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็ น สมควรให้ เสนอต่อ ที่ ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี พิ จารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้
ของบริ ษัทฯ จากเดิมที่มีมลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้
จานวนหุ้นของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 15,892,674,502 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เป็ น
จานวน 31,964,953,004 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ซึง่ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท
ฯ ดังกล่าวจะเป็ นผลให้ จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยูเ่ พิ่มขึ ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่
วาระที่ 12 พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว จากทุนจดทะเบียนและทุนที่
ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 15,982.48 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระ
แล้ วจานวน 816.93 ล้ านบาท แบ่ งออกเป็ น 1,633,859,004 หุ้น และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4.
เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วของ
บริษัทฯ
รายละเอียด:
เมื่อคานวณการลดทุนของผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเสร็ จสิ ้น และผู้ถื อ
หุ้นท่านนัน้ มีเศษหุ้นคงเหลือเป็ นหลักจุดทศนิยม ซึง่ เศษหุ้นดังกล่าว จะถูกพิจารณาแบ่งเป็ นกรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีที่ 1 : เศษหุ้นที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป จะปั ดขึ ้นเป็ นหุ้นอีก 1 หุ้น
กรณีที่ 2 : เศษหุ้นมีคา่ ตา่ กว่า 0.5 จะถูกตัดออก
กรณีที่ 3 : สาหรับผู้ถือหุ้นที่คานวณการลดทุนแล้ วทาให้ การถือหุ้นต่ากว่า 1 หุ้น ทางคณะกรรมการมีมติ
คืนหุ้นให้ คนละ 1 หุ้น ให้ โอนหุ้นส่วนตัวของกรรมการคนละ 1 หุ้น และเมื่อคานวณการลดทุนทังหมดเสร็
้
จสิ ้น และ
มีห้ นุ ขาดหรื อเกินกว่าจานวน 1,633,859,004 หุ้น ก็จะตัดหรื อเพิ่มจานวนหุ้นที่กรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ ต่อไป
ทังนี
้ ้การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างใด มูลค่าที่แท้ จริ งของหุ้นของบริ ษัทฯ ยังคงเป็ นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็ นเพียงการปรับตัวเลข
ทางบัญชี โดยมีรายละเอียดทังนี
้
องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น (Par Value)
จานวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว
- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ขาดทุนสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ข้ อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปัจจุบนั
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หลังการลดจานวนหุ้น
หุ้นที่ตราไว้ )
15,982.48 ล้ านบาท
816.93 ล้ านบาท
0.50 บาท
0.50 บาท
31,964,953,004 หุ้น
1,633,859,004 หุ้น
31,964,953,004 หุ้น
1,633,859,004 หุ้น
- หุ้น
- หุ้น
15,982.48 ล้ านบาท
816.93 ล้ านบาท
(13,756.11) ล้ านบาท
- ล้ านบาท
(1,409.43) ล้ านบาท
- ล้ านบาท
- ล้ านบาท
- ล้ านบาท
23.95 ล้ านบาท
23.95 ล้ านบาท
840.88 ล้ านบาท
840.88 ล้ านบาท
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อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ จะเป็ นการลดทุนจดทะเบียนลงไปต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ของทุน
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดไว้ วา่
บริ ษัทจะกระทาการลดทุนจดทะเบียนลงไปต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ของทุนทังหมดได้
้
ต่อเมื่อบริ ษัทได้ ทาการโอนทุน
สารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น และทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทแล้ ว และยังคงมีผลขาดทุน
สะสมเหลืออยู่ ในการนี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีทุนสารองตามกฎหมาย หรื อเงินสารองอื่นตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ จึงสามารถดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ลงไปต่ากว่าจานวน
หนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และการลดทุนจดทะเบียนในครัง้ นี ้จาเป็ นต้ องมีหนังสือแจ้ งมติการลดทุนไปยังเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทฯ และ
ประกาศลงหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกาหนดเวลาให้ สง่ คา
คัดค้ านภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งมตินนั ้ ซึ่งถ้ ามีการคัดค้ าน บริ ษัทฯ จะต้ องชาระหนี ้หรื อให้ ประกัน
เพื่อหนี ้นันแล้
้ วก่อนทาการลดทุนจดทะเบียน และบริ ษัทฯ จะต้ องโฆษณามตินนทางหนั
ั้
งสือพิมพ์ภายในกาหนดเวลา
14 วันนันด้
้ วย ตามบทบัญญัติมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติม)
ทังนี
้ ้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม มีอานาจในการ
พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (1)
การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้น (Par Value) และการลดจานวนหุ้น (2) การเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารคาขออนุญ าตที่
เกี่ยวข้ องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น (Par Value) และลดจานวนหุ้น
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังมี
้ อานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วโดยการ
ลดมูลค่า ที่ ต ราไว้ ข องหุ้น (Par Value) และลดจ านวนหุ้น ข้ า งต้ น ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร โดยปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายจึงขอเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิขอบริ ษัทฯ
ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วของบริ ษัทฯ
เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

816,929,502 บาท (แปดร้ อยสิบหกล้ านเก้ าแสนสองหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยสองบาท)
1,633,859,004 หุ้น (หนึง่ พันหกร้ อยสามสิบสามล้ านแปดแสนห้ าหมื่น
เก้ าพันสีห่ ้ นุ )
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
1,633,859,004 หุ้น (หนึง่ พันหกร้ อยสามสิบสามล้ านแปดแสนห้ าหมื่น
เก้ าพันสีห่ ้ นุ )
- หุ้น (- หุ้น)”
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ทังนี
้ ้ ให้ กรรมการผู้มีอานาจหรื อบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอานาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็ น สมควรให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นและ
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว จากทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 15,982.48 ล้ านบาท
แบ่งออกเป็ น 31,964,953,004 หุ้น เป็ นทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 816.93 ล้ าน
บาท แบ่งออกเป็ น 1,633,859,004 หุ้น คิดเป็ นอัตราส่วนเท่ากับ 1 : 0.05111407เพื่อ (หุ้นหลังลดทุน : หุ้นเดิม)
นาทุนจากการลดทุนจานวน 15,165.55 ล้ านบาท มาชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นจานวน 13,756.11 ล้ านบาท
และขาดทุนสะสมจานวน 1,409.43 ล้ านบาท โดยภายหลังการดาเนินการดังกล่าวบริ ษัทฯ จะไม่มีสว่ นต่ามูลค่า
หุ้นและขาดทุนสะสมคงเหลือ
วาระที่ 13 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 ยนเชิ ญเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และแผนที่ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย
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 2562
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9:00 น.
ณ สโมสรทหารบก ห้ องเทเวศร์ ราลึก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
2. นายเอกชัย ตังสั
้ จจะธรรม
3. นายสุวรรณ ดาเนินทอง
4. นายศิรสิทธิ์ พศวัตร
5. นายจงเจตน์ บุญเกิด
6. นายเชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช
7. นายชาย วัฒนสุวรรณ
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. คุณธนา เอื ้อวิทยา
2. คุณจันทร์ เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงษ์
3. คุณพจนา ด้ วงโกศล

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ กรรมและกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

เลขานุการบริ ษัท
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารการผลิต
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและสารสนเทศ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของ บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)ณ เวลา
เปิ ดประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นมาด้ วยตนเอง 20 ราย ถือหุ้นรวม 1,538259,054 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 70 ราย ถือหุ้นรวม 7,635,374,589
หุ้น รวมทังสิ
้ ้น 90 ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 9,173,633,643 หุ้น คิดเป็ น 51.3981 เปอร์ เซ็นต์ของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ซึง่ จากสถานะ
ดังกล่าวเป็ นการครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
พิธีกรแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ เรี ยนเชิ ญและแจ้ งข้ อมูลเกี่ ยวกับการประชุม สามัญ ประจาปี ในวัน นี แ้ ก่
ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี ้
1. บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริ ษัทได้ มีการลงประกาศหนังสือพิมพ์
3. บริ ษัทได้ ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
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กติกา วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

สาหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ ตามจานวนหุ้นที่มีหรื อตามจานวนหุ้นที่
ได้ รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า คะแนนเสียงโดยการโหวดจะไม่สามารถแบ่ง 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนในการ
โหวตได้ ยกเว้ นเสียแต่ดป็ นผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับแบบฟอร์ มการมอบฉันทะเป็ น แบบฟอร์ ม ค .คือ Custodian
ที่ทาหน้ าที่ดแู ลหลักทรัพย์ให้ กบั นักลงทุนต่างชาติ สาหรับผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ ระบุ
การลงคะแนนมาแล้ ว ผู้รับมอบจะต้ องลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถ
เลือกได้ ดงั นี ้ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
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 ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ ว
โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและออกเสียงให้ ตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์
ก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทาการอนุมตั ใิ นแต่ละวาระท่านผู้เข้ าร่วมประชุมสามารถสอบถาม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ได้ โดยในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องการจะสอบถาม ต้ องยกมือขึ ้นและ
แจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อมทังชี
้ ้แจงด้ วยว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
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
หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุมและประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้ อมเซ็นชื่อให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ก่อนออกจากห้ อง
ประชุมด้ วย ทางบริ ษัทจะทาการบันทึกคะแนนของท่าน
ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนนจะเป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับสิทธิ ให้ ลงคะแนน
แทนและรวมถึงกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะระบุคะแนนไว้ ลว่ งหน้ าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทาการโหวตเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด
การประชุมครัง้ นี ้จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็ นบัตรเสีย ตามกรณีตอ่ ไปนี ้ 1 การลงคะเนนมากกว่า (1 ทางเลือก
2 ลงลายเซ็นแก้ ไขการลงคะแนนแต่ไม่กากับ 3 ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
สาหรับเงื่อนไขการอนุมตั ิในแต่ละวาระมีดงั นี ้
10.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้ แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6
10.2 วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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และเพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริ ษัทขอเรี ยนเชิญอาสาสมัคร 1 ท่านมาเป็ นสักขี
พยานในการนับคะแนนด้ วย
ต่อมาประธานจึงขอให้ ที่ประชุมเริ่ มพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
อังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ตามเอกสารแนบ 1
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน
2561 ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
10,432,692,683
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
91.7508
ไม่เห็น
937,988,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
8.2492
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจานวน
11,370,680,983
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
ประธานได้ ให้ นายเอกชัย ตังสั
้ จจะธรรม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแจ้ งต่อที่ประชุม
นายเอกชัยรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผ้ สู อบบัญชียงั ไม่ได้ สอบทานงบการเงินประจาปี 2561 สืบเนื่องจากผู้สอบ
บัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2560 โดยเหตุที่บริ ษัท นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ ้ล เอเนอร์ จี ้ จากัด (NRE) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วม
ไม่สง่ งบการเงิน ประจาปี 2560 แม้ ว่าบริ ษัทฯจะติดตามมาโดยตลอด และเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯต้ องส่งงบการเงินประจาปี 2560
โดยผู้สอบบัญชี ไม่แ สดงความเห็ น ให้ แก่ตลาดหลักทรั พย์ ฯเมื่อ 31 สิงหาคม 2561อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯได้ สรุ ปผลการ
ดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบ
ปี 2561และได้ จัด ส่ง ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น พร้ อมหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ครั ง้ นี ้ ปี ที่ แ ล้ ว เรามี ย อดขายอยู่ที่ 758 ล้ า นบาท
ซึ่งมากกว่าปี 2560 อยู่ที่ 67.75 ล้ านบาท ต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทในปี 2561 ลดลงอย่างมาก ปี 2561 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ น
แล้ ว ปี 2560 บริ ษัทยังไม่มีกาไรขันต้
้ น ซึง่ เป้าหมายในปี นี ้ มีเป้าหมายว่าจะทากาไร
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าได้ ยินท่านประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บอกว่ายังไม่ผ่านผู้ตรวจสอบ ท่านไม่ได้ บอกว่าทาไมยังไม่ได้ รับรองงบ ถ้ าบริ ษัทในตลาดหลักทรั พย์ ประกอบกิจการแล้ ว
ผู้ตรวจสอบไม่ยอมให้ การรับรองงบต้ องมีประเด็นสาคัญโดยมีนยั ยะ และบริ ษัทต้ องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้บริ หาร
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ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่าที่ผ้ ตู รวจสอบไม่ยอมรับรองงบการเงิน เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อเป็ นการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน เกณฑ์ที่ไม่แสดงความคิดเห็น คือ ตามที่ได้ แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 10 เงินลงทุนในบริ ษัท NRE ไม่มีแผนชัดเจนในการลดสัดส่วนการลงทุน ในขณะที่บริ ษัทได้
ชาระค่าหุ้นเต็มจานวนแล้ ว แต่ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นไม่ชาระค่าหุ้นเต็มจานวน ตามเกณฑ์ที่ชาระค่าหุ้น บริ ษัทมีสดั ส่วนการลงทุน
ชาระสืบเนื่องจากลูกหนี ้ค้ างชาระ อัตราส่วนมากกว่าถึง 80 กว่าเปอร์ เซ็นต์ของบริ ษัท NRE จากที่บริ ษัทไม่ได้ แสดงงบลงทุนใน
บริ ษัท NRE เป็ นส่วนย่อย และไม่ได้ นางบของ NRE มาจัดทางบรวม นอกจากนี ้ผู้ตรวจสอบบัญชีของซันไทยไม่ได้ รับอนุญาต
ให้ เข้ าถึง กระดาษการทาการของผู้ตรวจสอบบัญชี ของ NRE หรื อข้ อมูลหลักฐานอื่่นๆ ของ NRE และไม่มีหลักฐานอย่า ง
เพียงพอ เพื่อพิจารณามูลค่าสุทธิ ที่ท่านจะได้ รับคืนจากการลงทุนในบริ ษัทร่ วมดังกล่าว ซึ่งข้ อมูลตามบัญชีในงบแสดงทาง
การเงิน ที่ได้ แสดงงบลงทุนตามวิธี ส่วนได้ สว่ นเสีย และงบแสดงหลักฐานทางการเงิน อยูท่ ี่ 187 ล้ านบาทและ 182 ล้ านบาท ซึง่
เป็ นร้ อยละ 34.46 และ 36.63
คุณชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการ อธิบายเพิ่มเติมว่า บริ ษัท NRE เป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท ต้ องทาการ consolidate
งบ เพราะว่าเรามีการลงทุนเพิ่ม ทาให้ สดั ส่วนของเราเพิ่มขึ ้นจาก 48 เปอร์ เซ็นต์ เป็ น 58 เปอร์ เซ็นต์ และต้ องชี ้แจง คุณเอกชัย
คุณชาย คุณศิรสิทธิ์ เองเพิ่งเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่เมื่อตอนกุมภาพันธ์ 2561 ตอนเราเข้ ามาเราก็เริ่ มเห็นแล้ วว่าทาไมการที่
ต้ องมา consolidate งบตรงนี ้ ยังไม่สามารถนางบ NRE มาดาเนินการได้ เราก็ต้องบอกว่ากรรมการตรวจสอบต้ องทาหนังสือ
ในการที่จะให้ ส่งข้ อมูลมาปิ ดงบให้ ได้ ผมเข้ าใจว่าเราส่ งจดหมายไปหลายฉบับมาก เท่าที่เข้ าใจคือ ผู้บริ หารฝั่ ง NRE ไม่ให้
auditor เราเข้ าสูก่ ระดาษทาการ เรื่ องนี ้เป็ นประเด็นอยู่ เราก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจ เพราะนี่เป็ นสาระสาคัญ เมื่อบริ ษัทร่วมไม่ให้ ความ
ร่ วมมือ เรามีการประชุมเพื่อที่จะประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญของ NRE ในการที่จะทาอย่างไรก็ได้ เพื่อที่เราจะดาเนินการปิ ดงบ
consolidate ซึ่งเราก็ได้ ดาเนินการไปแล้ ว แต่ก็ต้องเรี ยนว่าเราได้ รับการคัดค้ านจากบริ ษัทลูก มาโดยตลอด ซึ่งเป็ น process
ที่เราต้ องทาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น STHAI มากที่สดุ
คุณประสิทธิ์ แสดงความคิดเห็นว่า ประเด็นที่ 1 เงิ นลงทุนที่เอาไปลงทุนบริ ษัท NRE จานวนมาก แล้ วปรากฏว่า
สัดส่วนหุ้นได้ ไม่เท่ากับเงินที่ไปลง ตอนเอาไปลงทุนเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ทาไมถึงเอาไปลงทุน แล้ วบริ ษัทได้
ประโยชน์อะไร แล้ วจาได้ วา่ เคยมาขอสัตยาบันย้ อนหลัง มีรายงานของ FA ว่าเกิดประโยชน์อะไร หลังๆ มาดูแล้ วรู้สกึ ว่าเป็ นเท็จ
ท่านบอกว่าผมมาเพิ่งมารั บตาแหน่ง มีไม่กี่ท่าน กรรมการชุดเก่าๆ รั บผิดชอบอย่างไร เอาเงิ นของผู้ถือหุ้นไปให้ กับบริ ษัท
ภายนอก โดยไม่มีกิจกรรมอะไร เท่ากับบริ ษัทลงทุนมากที่สดุ อานาจบริ หารก็ไม่มี ท่า นทาอะไรกันอยู่ ผมไม่เข้ าใจ เรื่ องที่เกิด
ตอนนี ้มันเป็ นปลายเหตุ หมายความว่าตอนเอาเงินไปลงไม่มีความชัดเจน ไม่ละเอียดถี่ถ้วน ไม่ได้ ดวู า่ ลงแล้ วบริ ษัทจะมีอานาจ
อะไร แล้ วยังมีการเพิ่มทุนอีก ท่านบอกว่าเรี ยกประชุมวิสามัญแล้ ว ไม่ถือว่าเป็ นการรั บผิดชอบที่มากพอ ผ่านไปปี นึงแล้ ว
กรรมการที่เข้ ามาตอนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จริ งวันนี ้ท่านจะต้ องรายงานว่าท่านทาอะไร ได้ ผลอย่างไร แล้ วจะรับผิดชอบอย่างไร
ประธานชี ้แจงว่า การไม่รับรองงบ มี 2 เหตุผล คือ 1) บริ ษัทไม่มีแผนในการลดเงินลงทุนใน NRE 2) NRE ไม่ได้ ให้ เรา
เข้ าไปดูเอกสารสาคัญในการตรวจสอบบัญชี ทางกรรมการชุดนี ้ก็ได้ ดาเนินการติดตาม NRE ตลอด แต่ถ้าเป็ นเรื่ องการลงทุนว่า
มันเหมาะสมหรื อไม่ มันเป็ นเรื่ องของกรรมการชุดเก่า ปี 2559 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ แจ้ งขอให้ บริ ษัทลดสัดส่วนในการลงทุน NRE
ลง ประเด็นที่ 2 ที่คณ
ุ ชายเข้ าไปดาเนินการขอ NRE เข้ าไปประชุม วันนี ้มันเข้ าสูก่ ระบวนการศาลแล้ ว กรรมการชุดนี ้ไม่มีความ
ประสงค์จะดาเนินคดี แต่เมื่อดาเนินการต่างๆ ไปแล้ วไม่เกิดผลกรรมการจึงจาเป็ นต้ องฟ้องศาล ส่วนเรื่ องกรรมการชุดเก่า เรา
จะรับประเด็นที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอนี ้เข้ าไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
คุณอนุวฒ
ั น์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้น 119 ล้ าน รวมกับผู้รับมอบอานาจประมาณ 40 กว่าล้ านหุ้น สอบถามในฐานะเป็ นผู้
ถือหุ้นคนนึง และมีสว่ นได้ สว่ นเสียในการบริ หารบริ ษัทซันไทย โดยสอบถามว่า
1) กรรมการที่เป็ นตัวแทนของของบริ ษัทที่เข้ าไปเป็ นกรรมการใน NRE คือท่านใด
2) กรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทที่เข้ าไปเป็ นกรรมการใน NRE นัน้ ได้ ทาอะไรบ้ าง
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3) เราถือหุ้นอยู่ 50 กว่าเปอร์ เซ็นต์ ปรากฏว่าเมื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่ได้ เพิ่มทุนตาม ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
ใน NRE เป็ นร้ อยละ 58 ถ้ าเราถือหุ้นร้ อยละ 51 ก็ถือว่าเป็ นเสียงข้ างมากสามารถทาอะไรได้ ในบริ ษั ทที่เราเข้ าไปถือหุ้น ถ้ าไม่
อยากนันการถื
้
อหุ้นที่ครอบครอง 51 เปอร์ เซ็นต์นนก็
ั ้ ไม่เกิดประโยชน์
4) บริ ษัทจะทาอะไรต่อไป ทาเมื่อไร
ประธานชี ้แจงว่า กรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทที่เข้ าไปเป็ นกรรมการใน NRE 2 ท่าน คือ ท่านจงเจตน์ และท่าน
สุวรรณ
คุณสุวรรณ กรรมการ ชี ้แจงว่า ได้ เป็ นกรรมการและได้ ดาเนินการไปตามนโยบายของ NRE ความต้ องการของบริ ษัท
ต่อ NRE ก็เป็ นเรื่ องที่นอกเหนือที่เราจะเข้ าไปทาอะไรได้ เพราะว่าโดยเรื่ องของกรรมการได้ ดาเนินการ เช่น แจ้ งว่าต้ องการทา
อะไร บริ ษัทไปบริ ษัทไม่ได้ มีอานาจในการบริ หาร ไม่ได้ ทาอะไรได้ มากกว่านี ้ ส่วนเรื่ องความต้ องการของบริ ษัทก็เป็ นเรื่ องของ
กรรมการของบริ ษัทต้ องมีหนังสือแจ้ งไป
คุณจงเจตน์ กรรมการ ชี ้แจงว่า นอกเหนือจากเราเข้ าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง NRE แล้ ว สิ่งที่ผมได้ ทาคือ
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท เมื่อปี 2559 มีหนังสือ MOU ที่ว่าจะมีการขายหุ้นให้ แก่บคุ คลที่สาม โดยจะเข้ าไปตามเรื่ องนี ้ให้
จบ เขาต้ องเอาเงินออกมาคืนให้ กบั ซันไทยเป็ นจานวนหลักร้ อยล้ าน เมื่อเราพบว่าการลงทุนไม่สมั ฤทธิ์ผล ไม่ไปตามแผนเดิม
เราก็เอาเงินคืน ทีนี ้ประเด็นการเอาเงินคืน มันก็มีหลักฐานว่าเราต้ องเอาคืนเขาเท่าไร เพราะว่ามันมีรายละเอียดเริ่ มต้ นมาตังแต่
้
ปี 2559 แล้ วเข้ าไปปี 2560 ทวงถามมาตลอด จนกระทัง่ ตัวเลขที่ต้องตกลงกัน จะคืนประมาณ 100 กว่าล้ าน แต่ทาง NRE ไม่มี
เงิน ก็จะขอผ่อนชาระ ตัวเลขที่ผ่อนชาระยังไม่ตกลง เรื่ องก็ เลยมาถึงปั จจุบนั นี ้ ถ้ ามีเงินผมว่าเขาจ่ าย เขาก็พูดกับผมหลาย
ตัวเลข แต่มนั ไม่มีผลสาเร็ จ MOU ก็เลยยังไม่เสร็ จ และการทา MOU ต้ องมีการเอาเงินมาวาง เมื่อมีเจตนารมณ์ในการเอาเงิน
คืนให้ กบั บริ ษัท สิ่งเหล่านี ้ที่กรรมการเราเข้ าไปทา และก็ยงั คงทาอยู่ ทาง NRE ก็พดู กับผมว่าเขาจะทาเรื่ องนี ้ให้ สาเร็ จ ได้ มีการ
ปรึกษาท่านประธานในที่ประชุมหลายๆ ครัง้ แต่ตวั เลขไม่ตรงกัน เรื่ องนี ้ก็เลยค้ างอยู่
ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า เมื่อปี ที่แล้ ว ผมก็ได้ เรี ยนถามในที่ประชุมก็ได้ คาตอบเช่นเดียวกัน แล้ ววันนี ้ก็ได้ รับคาตอบเหมือนเดิม
จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นรอไป 5 ปี 10 ปี จนบริ ษัทถูกถอดจากตลาดหลักทรัพย์รึไม่ ถ้ าหากว่าเราไม่ได้ สง่ งบ มันเป็ นหนึง่ ในเงื่อนไขที่สาคัญ
มากสาหรับ กลต. ที่ถูกถอดออกจากตลาดหุ้น ซึ่งท่านจะต้ องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ทาอะไรเราจะต้ องมี action plan ผมพูด
เสมอว่ามันต้ องมีแผนการปฏิบตั ิงาน การลงทุนของเราซันไทยเราเพิ่ม ทุนขึ ้น 1,400 ล้ าน แล้ วลงทุนไปที่ NRE 500 กว่าล้ าน
และไม่สามารถเอางบกลับเข้ ามา consolidate กับทางบริ ษัท ซึง่ เป็ นเหตุทาให้
บริ ษัทอาจถูกถอนออกจากจากตลาดหลักทรัพย์ ได้ ผมเคยเรี ยนถามว่า NRE ผลการประกอบการเป็ นอย่างไร การไม่สง่ งบนัน้
หมายความว่างบการเงินไม่สวยงาม เพราะว่ากลัวว่าถ้ าเกิดเอางบการเงินของ NRE ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูก ต้ อง consolidate ได้ อยู่
แล้ ว ถ้ าเราลงทุนเกิ น 25 หรื อ 30 เปอร์ เซ็นต์ ถ้ าไม่ consolidate เข้ ามา เราก็ผดั ผ่อนไป ผู้ถือหุ้นจึงมีความเห็นว่า regulator
เช่น กลต. นัน้ จะผัดผ่อนต่อไปเรื่ อยๆ อย่างนี ้ให้ เราหรื อไม่ เงินลงทุน 580 กว่าล้ าน เอาไปฝากเบี ้ยธนาคารอย่างน้ อยก็ยงั พอมี
ดอกเบี ้ย การใช้ เงินให้ มนั มีประสิทธิภาพเป็ นเรื่ องสาคัญ
ประธานชี ้แจงว่า เมื่อเราเป็ นผู้ถือหุ้นใน NRE รายใหญ่เกินกว่าร้ อยละ 50 ใช้ เงินลงทุนไป 580 กว่าล้ านเป็ นเหตุผลที่
ต้ องนางบของ NRE มา consolidate แต่เมื่อทางบริ ษัททาให้ ไม่ได้ บริ ษัทก็ต้องบอกว่าทาไมเราถึงทาไม่ได้ ทาเมื่อไร อย่างไร
คุณสายัณห์ สุพร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า
1) คุณจงเจตน์เคยบอกผมเมื่อครัง้ ที่แล้ วว่า NRE มี asset 500-600 ล้ านในรายงานการประชุม มีการลงทุนโรงไฟฟ้า
มากมาย แต่วนั นี ้ท่านจงเจตน์บอกผมว่าเขาไม่มีเงิน คือใครไม่มีเงิน ที่ไม่คืนเรา แล้ ว asset 500-600 ล้ าน เก็บไว้ ทาไม เอาเงิน
คืนเรามา เราไม่ต้องการอะไรทังนั
้ น้ เราต้ องการเงินคืน ธุรกิจเขาดีไม่ดี เราไม่สน เพราะตอนนี ้ทางเราเอง STHAI มีปัญหา
แน่นอน ไม่มีเงินมาซัพพอร์ ตโดยผลผลิตของเราเอง เพราะฉะนันตรงนี
้
้ต้ องเอามา
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2) เขาต่อรองเรามา 2 ปี ไม่ควรต่อรองแล้ ว ฟ้องได้ ฟ้อง DSI ได้ ไหม คุณใช้ ไหม เราคือบริ ษัทมหาชนนะครับ
3) ผู้บริ หารชุดเก่าที่เคยอยูใ่ น NRE คือใครบ้ าง แล้ ว NRE ทุกครัง้ จะทาอะไร จ่ายเงินอะไร กรรมการต้ องรู้
คุณจงเจตน์ อธิบายกับที่ประชุมว่า แผนลงทุนโรงไฟฟ้าของ NRE ไม่ประสบความสาเร็ จ เพราะว่าโรงไฟฟ้าไม่ได้ ไป
ตามแผนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ มีโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึง่ บริ ษัทได้ มีจะมีการทา MOU เพื่อเอาเงินมาคืนให้ กบั บริ ษัท ตัวเลข
มันผันแปรไปตลอดและยังเจรจากันตลอด กรรมการชุดใหม่ก็ไม่ได้ นิ่งเฉย ฟ้องเอาเงินคืน ขอให้ ท่านกรรมการฝ่ ายกฎหมาย
ชี ้แจงครับ
คุณประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า กรรมการจากบริ ษัทที่ไปกรรมการ NRE มี 2 ท่าน ท่านแรกกล่าวว่าเข้ าไปเป็ นกรรมการ
NRE ก็ต้องทาตามนโยบาย NRE ไม่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ส่วนอีกท่านบอกว่ากาลังเจรจามา 2 ปี แล้ ว ก็จะเจรจาต่อไปเรื่ อยๆ ถ้ า
ท่านบอกว่าต้ องทาตามนโยบาย NRE ท่านควรจะถอนตัว เพราะว่าท่านไม่ได้ มาจากผู้ถือหุ้น NRE ท่านมาจากผู้ถือหุ้นซันไทย
ส่วนท่านที่บอกว่าเจรจาไปเรื่ อยๆ และยังบอกว่าจะให้ กรรมการฝ่ ายกฎหมายชี ้แจง ผมบอกเลยว่าไม่ชอบมาพากล ได้ ห้ นุ ไม่
ครบ เงินออกไปทางด้ านใด ผมว่าผู้ถือหุ้นทุกคนสงสัยคุยกันไปเรื่ อยๆ กลัวว่าจะหมดอายุความก่อน 1,400 ล้ านที่ผ้ ถู ือหุ้นลงทุน
สามารถทาธุรกิจได้ หลายอย่าง ตอนที่ผมเพิ่มทุนไป ผู้ถือหุ้นนึกว่าบริ ษัทจะเอาไปเปลี่ยนเครื่ องจักรการผลิต ทาขันตอนการ
้
ผลิตให้ ทันสมัย แต่ดูการรายงานแล้ ว ไปทาสมุดพกเด็ก หลาย 10 ล้ าน ไปทาตึกนิดหน่อย ใช้ เป็ น 100 ล้ าน ลงทุนบริ ษัท
กระดาษหมดไปอีก 15 ล้ าน รวมเป็ นเงิน 1,000 กว่าล้ าน ที่กรรมการบอกว่าขาดสภาพคล่อง ไม่ใช่ว่าผลประกอบการไม่ดี
เพราะว่าการใช้ จ่ายไม่ได้ ออกไปในทางการทาธุรกิจธรรมดา ขอให้ ทา่ นกรรมการฝ่ ายกฎหมายช่วยตอบประเด็นเหล่านี ้ด้ วย
คุณเชิดศักดิ์ กรรมการฝ่ ายกฎหมาย ชี ้แจงดังต่อไปนี ้
1) ทาง NRE หาคนมาซื ้อหุ้น แต่คนที่มาซื ้อขอลดราคา ซึง่ เราไม่ยินยอม
2) ผู้ซื ้อใช้ วิธีการขอผ่อนนาน ซึง่ ไม่ได้ เราช้ าสุดให้ ทา่ นปี เดียว
3) ผู้ซื ้อขอจ่ายเป็ นงวดๆ โดยไม่มีการวางมัดจาเงินก้ อนใหญ่ เราก็ไม่ยอม
ซึง่ ขณะนี ้ กรรมการกาลังเจรจากับผู้ซื ้อ ซึง่ เขาแสดงความสนใจในหุ้น NRE จริ ง แต่อย่างไรก็ตาม ทางกรรมการไม่นิ่ง
ดูดาย เจรจาก็เจรจาไป และอย่างที่ท่านประธานว่า เราได้ มีการฟ้องร้ องไปด้ วย แต่จะนานขนาดไหน อันนี ้ผมตอบไม่ได้ เราทา
เต็มที่ เล่นกระบวนการถึงที่สดุ ซึง่ กระบวนการศาล ไม่วา่ คดีอะไรที่เกี่ยวข้ องกับหุ้น เราฟ้องหมด ฟ้องกันที่กฎหมาย ผมคิดว่าไม่
นาน แต่ผมอาจจะไม่ให้ ความแน่นอนได้ ผมคิดว่าน่าจะเร็ วๆ นี ้ เนื่องจาก NRE กับเราก็มีสว่ นเกี่ยวพันกันในเรื่ องที่ผมบอก แล้ ว
ทาง NRE ได้ ข่าวว่ากรรมการหลายท่านประกอบการที่นนั่ แล้ วได้ เจรจาก็มีคนสนใจ เขาก็ทาโรงไฟฟ้า ธุรกิจของเขา มีคนนอก
สนใจอยู่
คุณสายัณห์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ท่านได้ ชีแ้ จงชัดเจนแล้ วในเรื่ องของคดี ผมขอเสริ ม ตัวคดี พูดถูก ทาไป ขายไป
แต่ตอนนี ้
1) NRE ที่เราถืออยู่กว่าร้ อยละ 50 เปอร์ เซ็นต์ ทาอย่างไรกรรมการของบริ ษัทถึงจะได้ เข้ าไปโหวตในกรรมการ NRE
ได้ ทา่ นกรรมการตรวจสอบ ท่านกรรมการกฎหมาย อนาคตจะทาอย่างไร ที่จะเข้ าไปอยูใ่ น NRE ได้ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่
2) มันชัดเจนว่าเราเพิ่มทุนไปแล้ ว แล้ วเขาไม่เพิ่มทุน ทาให้ สดั ส่วนเรามากกว่าเขาเกินครึ่ ง กฎหมายมีช่องทางอะไร
ไหม หรื อจะทาอย่างไรให้ เราเข้ าไปใน NRE ได้ ไหม
คุณอนันตพงษ์ เทพช่วยสุข ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริ ษัทถูกพักการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และตอนนี ้
อยู่ในข่ายที่อาจถูกเพิกถอน ปั ญหาก็เดิมๆ ทังหมดเลย
้
ขาดทุน ขาดสภาพคล่อง แล้ วเอาเงินไปลงทุนใน NRE กรรมการของ
บริ ษัทแล้ วไปเป็ นกรรมการของ NRE เข้ าไปทาไมถ้ าไม่มีอานาจ โดยกรรมการบริ ษัทหาวิธีการเข้ าไปมีอานาจโดยได้ โอนหุ้น
ให้ กับคุณชายและคุณเอกชัย เป็ นผู้ถือหุ้นใน NRE สามารถที่จะเข้ าไปประชุมใน NRE ได้ คุณสุวรรณและคุณจงเจตน์ก็เป็ น
กรรมการของซันไทยและเป็ นกรรมการของ NRE แต่วนั ที่ 12 เมษายน ปรากฏว่าไม่ให้ คุณชายและคุณเอกชัย เข้ าประชุมผู้
ถือหุ้นทังๆ
้ ที่เป็ นผู้ถือหุ้นใน NRE จึงอยากถามคุณสุวรรณและคุณจงเจตน์ กรรมการของNRE ท่านก็ร้ ูอยูแ่ ล้ วว่าทางบริ ษัทจะมี
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การส่งคนไปเข้ าประชุม ทาไมถึงไม่มีการทาอะไร ผมอยากเห็นการแสดงความรับผิดชอบของกรรมการที่ไม่สามารถดาเนินการ
แก้ ไขปั ญหาตรงนี ้ได้
คุณสุวรรณ ชี แ้ จงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ NRE ผู้ถือหุ้นท่านใดจะมาหรื อไม่มา ผมไม่ทราบเพราะว่ามัน มี
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลพวกนี ้อยู่ ผมอยูข่ ้ างใน ไม่ทราบครับ
คุณคาจร พัฒนเชียร ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้ วยตนเองและผู้รับมอบอานาจ กล่าวว่า สิง่ ที่คณ
ุ อนันตพงษ์ สอบถามไปมัน
น่าจะเป็ นข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นก่อนที่จะมีการประชุมหุ้นวันนี ้ ซึง่ ทางกรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทที่เป็ นกรรมการใน NRE ผม
เข้ าใจว่าน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ ผู้ถือหุ้นทุกท่านอยากจะทราบข้ อเท็จจริ ง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นใน NRE เกี่ ยวกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น
คุณชาย ชี ้แจงว่าบริ ษัทก็ต้องการเข้ าไปใน NRE ให้ ได้ มากที่สดุ แล้ ววันที่ 12 อาจจะช้ าไป เนื่องจากคณะกรรมการ
NRE ได้ แจ้ งมาว่า เรายื่นไปตังแต่
้ พฤศจิกายนว่าขอให้ จดั ประชุมภายใน 30 วัน แต่ก็จดั วันที่ 12 เมษายน 2562 ผมกับคุณเอก
ชัยก็เข้ าไปรอหน้ าห้ อง ทาง NRE ไม่ให้ เราเข้ าห้ องโดยแจ้ งว่าการโอนหุ้นของเรายังไม่เรี ยบร้ อยโดยยังไม่มีการจดทะเบียน ซึ่ง
ตอนที่เราได้ โอนหุ้นไปเราได้ แจ้ งไปแล้ วกับทาง NRE ขอให้ ทาการจดการเปลี่ยนแปลงให้ เรี ยบร้ อยด้ วย ซึ่งกรรมการ NRE ก็
ไม่ได้ ดาเนินการจดแจ้ งตามนี ้ ซึ่งทางบริ ษัทเองได้ ฟ้องศาลไปแล้ ว เขาอ้ างในเหตุผลว่าเนื่องจากมีการดาเนินคดีกนั อยู่ ซึ่งที่
ปรึกษากฎหมายก็บอกว่าจริ งๆ แล้ วในการโอนหุ้นสมบูรณ์ ตามกฎหมายแล้ วน่าจะเข้ าไปประชุมได้
ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ตามกฎหมายคุณชายและคุณเอกชัยมีสทิ ธิ์ที่จะเข้ าไปประชุมได้ แต่ในวันประชุมคุณสุวรรณและคุณ
จงเจตน์ ถ้ าอยูใ่ นการประชุมก็ไม่อนุญาตให้ ทงสองในการประชุ
ั้
มดังกล่าวได้ นี่คือสิง่ ที่ผมอยากให้ ทกุ คนได้ รับทราบ และบริ ษัท
ได้ ขอให้ NRE มีประชุมใน 30 วัน ทาคุณสุวรรณและคุณจงเจตน์ไม่ยอมเรี ยกให้ จดั ประชุมภายใน 30 วัน เพื่อที่จะสามารถเข้ า
ไปแก้ ไขเรื่ องงบ NRE ให้ กบั บริ ษัท กลับไปเลือกให้ ประชุมวันที่ 12 เมษายน อีกอย่างผมไม่ทราบว่า NRE ได้ มีการจัดประชุม
สามัญเรื่ องหุ้นแล้ ว ไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่ง เสร็ จแล้ วหรื อไม่อย่างไร สอบถามกรรมการ NRE ครับ นี่คือเรื่ องที่สามารถแก้ ไข
ได้ ถ้ าไม่สามารถแก้ ไขได้ ผมขอให้ แสดงความรับผิดชอบด้ วยครับ
คุณเชิดศักดิ์ ชี ้แจงว่า กรรมการได้ ทาอะไรบ้ าง
1) เราได้ ทาการเจรจา ฝากซื ้อหุ้นในราคาเดิม
2) เราฟ้องคดีทางศาล
3) เอากรรมการของเราไปควบคุมในบริ ษัท NRE
เราได้ มีการขอจัด ประชุม ก่อน ซึ่ง NRE ก็ ไม่ได้ ใ ห้ ความร่ วมมือ เขาก็ จัดประชุม ของเขาวัน ที่ 12 เมษายน ต่างคนต่างจัด
ซึง่ ในทางของเราต้ องเรี ยนก่อนว่าทาทุกวิถีทาง ตังคุ
้ ณชายและคุณเอกชัยเข้ าไปร่วมประชุม แต่ NRE มีข้ออ้ างที่จะไม่ให้ คนของ
เราเข้ าไปโดยอ้ างที่จดทะเบียนใน บอจ.5 แต่จริ งๆ แล้ วทางบริ ษัทมีความชอบธรรมเต็มร้ อยในการเข้ าประชุม เป็ นข้ ออ้ างแต่
ละฝ่ าย กรรมการเราทาเต็มที่เพื่อประโยชน์ของซันไทยหรื อบริ ษัท
คุณฐิ ติพงศ๋ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตัวเอง สอบถาม 2-3 เรื่ อง ดังนี ้
1) NRE มีการประชุมสามัญไปแล้ วหรื อยัง
2) ถ้ ามีประชุมแล้ ว ใครเป็ นผู้รับมอบอานาจของบริ ษัทซันไทย และได้ ใช้ สิทธิ์ใช้ เสียงหรื อยัง คิดว่าการประชุมแบบนี ้
เมื่อเราถือหุ้น 50 กว่าเปอร์ เซ็นต์ เราได้ ใช้ สิทธิ์ของเราไหม ในการที่บอกว่าเราควรจะทาอะไรบ้ าง ได้ คดั ค้ างบางมติไหมในการ
ประชุมวันนัน้
3) NRE ปิ ดงบหรื อยัง คิดว่ากรรมการ 2 ท่านน่าจะรู้
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ประธานชีแ้ จงบริ ษัทไม่ทราบว่า NRE มีการประชุมสามัญแล้ วหรื อยัง เพราะยังไม่เพราะได้ รับหนังสือแจ้ งใดๆจาก
NRE สาหรั บ เรื่ อ งขอเปิ ด ประชุม วิสามัญ NRE กรรมการด าเนิ น การต่อ เนื่ อ งมาโดยตลอดเริ่ มตัง้ แต่ 19 กัน ยายน 2561
กรรมการของบริ ษัทมีมติวา่ ให้ แจ้ ง NRE ว่าเราจะขอเปิ ดประชุมวิสามัญ โดยเสนอให้ มีการเพิ่มจานวนกรรมการซึง่ มีคณ
ุ ชายกับ
คุณเอกชัยเข้ าไปเป็ นกรรมการเด้ วยพื่อจัดการทรัพย์สนิ ต่างๆ ให้ เสร็ จ ทาง NRE ตอบหนังสือมาวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ว่าพร้ อม
เปิ ดประชุมวิสามัญตามที่ซนั ไทยขอไปเโดยขอจัดประชุมในวันที่ 12 เมษายน 2562 กรรมการซันไทยไม่ยอมให้ จัดวันที่ 12
เพราะมันนานเกินไป กรรมการซันไทยยื่นไปขอเปิ ดวิสามัญเอง โดยกรรมการ ซันไทยก็ขายหุ้นของซันไทยที่ถือ NRE ให้ กับ
คุณชายกับคุณเอกชัย เพื่อให้ สองคนเข้ าไปประชุมด้ วย ในการเปลีย่ นผู้ถือหุ้น NRE ทาหนังสือมาขอรายงานการประชุมในการ
มอบอานาจให้ 2 คนเป็ นผู้ถือหุ้น บริ ษัทก็สง่ รายงานการประชุมตามที่ร้องขอ ดังนันทั
้ งสองท่
้
านจึงมีสทิ ธิ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทางเราก็มีการประชุมวิสามัญตามที่เราแจ้ งไป เราประชุมกันเองในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่า NRE ไม่มา ก็เกิด
ประเด็นไม่ลงบันทึกในเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ก็มีมติให้ ไปยื่นฟ้องศาล ให้ ศาลบังคับให้ ทาการจดทะเบียน แล้ ว
ทางบริ ษัทก็ได้ จดั ประชุมวันที่ 26 มีนาคม 2562 ประชุม ทาง NRE ก็ไม่มาเหมือนกัน บริ ษัทก็ไปยื่นฟ้องศาลอีก แต่NRE ก็เปิ ด
ประชุมวันที่ 12 เมษายน ซันไทยก็ส่งกรรมการไป แต่ 2 ท่านเข้ าไปไม่ได้ มันคือเหตุผลที่คณ
ุ เชิดศักดิ์พูดไว้ ว่าต่างคนต่างใช้
กฎหมาย ประเด็นที่ผมอยากจะชี ้แจงก็คือว่า
1) บริ ษัททาบทบาทหน้ าที่ในการเข้ าไปแสดงอานาจในการบริ หารจัดการ NRE เพื่อเอาทรัพย์สินที่พดู ไว้ มาทาอะไรก็
ตามแต่ เพื่อจะมาแก้ ไขปั ญหาที่บริ ษัทลงทุนไป
2) บริ ษัทต้ องการทราบว่า NRE เอาเงินของบริ ษัทไปทาอะไร ถ้ า บริ ษัทไม่ส่งคนเข้ าไปเป็ นกรรมการเราไม่มีทางรู้
เหตุผลว่าทาไมเราถึงต้ องประชุมวิสามัญ เหตุผลว่าทาไมเราต้ องการเพิ่มกรรมการ เหตุผลว่าทาไมถึงต้ องเสนอคุณเอกชัยเสนอ
เข้ าเป็ นประธานกรรมการบริ ษัทNRE แต่ผลสุดท้ ายออกมาอย่างที่ทราบกันวันที่ 12 เมษายน NRE ก็ประชุม วันที่ 26 มีนาคม
เราก็ประชุม ทัง้ 2 เรื่ องเป็ นประเด็นกฎหมาย
3) การที่จะเอาเงินคืน การที่เราเพิ่มทุน NRE ลงไปอีก NRE ได้ เอาเงินเราบางส่วนไปจ่ายให้ คนอื่นทาให้ ห้ นุ ของเรา
กลายเป็ น 58% กรรมการให้ ดาเนินการฟ้องศาลเรี ยกเงินคืน กรรมการชุดเก่าท่านใดที่ทาให้ ซนั ไทยเสียหายเกิดจากการเพิ่มทุน
ให้ ดาเนินคดีอย่างเต็มที่ เรื่ องที่ไปถึงศาลมี 2 เรื่ อง เรื่ องแรก คือ ไม่จดทะเบียนให้ เรา สอง คือ เรี ยกเงินคืน ใครทาให้ บริ ษัท
เสียหาย คนนันจะถู
้ กดาเนินคดี การเจรจากับ NRE ไม่ใช่การเจรจาเรื่ อยเปื่ อยเหมือนซื ้อเวลา ถ้ า NRE จะจ่ายเงินคืน ต้ องเป็ น
ตามงื่อนไขของบริ ษัท หากทาไม่ให้ ก็ต้องฟ้องร้ องกัน
คุณประสิทธิ์กล่าวว่า ท่านประธานชี ้แจงขาดไป เข้ าใจว่ามี 2 ส่วน ส่วนแรกคือคุณเอกชัยและคุณชาย เขาไม่ให้ เข้ า
แต่ห้ นุ ส่วนใหญ่ 40-50 กว่าเปอร์ เซ็นต์ของบริ ษัทได้ มอบอานาจให้ ใครไป และไปลงมติอย่างไร ซึ่งท่านประธานไม่ได้ พดู ถึงเลย
แล้ วคณะกรรมการ 2 ท่านที่ไปนัง่ ใน NRE แล้ วทาอะไรไม่ได้ ต้องคุยกันในคณะกรรมการบริ ษัท มีทางออก 2 ทาง คือท่านทัง้ 2
แสดงสปิ ริตลาออกซะ หรื อคณะกรรมการลงมติให้ 2 ท่านออก ไม่ใช่ออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท แต่ออกจากการเป็ น
กรรมการ NRE
คุณชาย กรรมการ ชี ้แจงว่า วันนันเราได้
้
มอบอานาจให้ แก่ทางทนายเข้ าไปในวันที่ 12 เมษายน 2562 ตอนนันประธาน
้
ที่ประชุมก็เป็ นประธานกรรมการของ NRE ในการเปิ ดแต่ละวาระ วาระแรกเป็ นการเพิ่มจานวนกรรมการ ทางฝั่งเราเองก็ยืนยัน
ไปในลักษณะของทางกฎหมายว่าในขณะที่ผ้ ถู ือหุ้น 58 เปอร์ เซ็นต์ เราก็ลงมติขอเพิ่มกรรมการ ในขณะเดียวกัน ทางนู้นก็มีการ
มารวบรัด เขานับคะแนนตามคนเข้ าประชุม ซึ่งคะแนนเสียงต่ากว่า 58 เปอร์ เซ็นต์ แล้ วรวบรัดไปว่าอนุมตั ิไม่เพิ่มกรรมการ แต่
ทางกฎหมายของเราก็ยืนยันไปว่าขอให้ จดไปในมติเรื่ องของกรรมการ ซึ่งผมว่าอันนี ้มันจะเป็ นข้ อกฎหมายกันอยู่ในฐานะผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ 58 เปอร์ เซ็นในการอนุมตั ิเพิ่มกรรมการ ส่วนวาระอื่นๆ ก็จะเป็ นเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการ ทุกๆ
อันก็ลงมติไปตามสิ่งที่เราเสนอไป รวมไปถึงวาระสุดท้ าย ให้ อานาจกรรมการที่เข้ าใหม่ ไม่สามารถลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการได้ ซึง่ ทางเราอนุมตั ิไปทังหมด
้
ส่วนทางเขาเองก็โหวตมาในลักษณะจานวนคน ในทุกๆวาระ จะมีมติ 2 แบบ ทังอนุ
้ มตั ิ
และไม่อนุมตั ิ
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ประธานชี แ้ จงว่า วาระนี เ้ ป็ น วาระเพื่อ ทราบประกอบคาถามว่าท าไมถึงไม่รับ รองงบ และประเด็ น ที่ผ้ ูถื อหุ้นให้
ข้ อเสนอแนะไว้ ทางกรรมการคงต้ องรับความเห็นนี ้เข้ าไปดาเนินการต่อ จบเท่านี ้ก่อนนะครับ
คุณประพนธ์ ลิ ้มธรรมมหิศร เสนอประธานว่าให้ ดาเนินการตามวาระให้ มนั จบเสียก่อน สิ่งที่เราพูดมามันไม่จบหรอก
ให้ วาระจบไปก่อน มันถึงจะจบได้
ผู้ดาเนินการประชุมสอบถามท่านประธานว่า ตามวินิจฉัยของท่านประธาน ท่านให้ ทา่ นนี ้เป็ นท่านสุดท้ ายใช่ไหมคะ
ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่าเป็ นท่านสุดท้ ายไม่ได้ ต้ องให้ ความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้น ในการอภิปราย ผู้ถือหุ้นทุกคนมี
สิทธิ์อภิปราย
ประธานเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่อ
คุณไกรวัลย์ คทวาณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ท่านไม่ได้ ตรวจสอบทะเบียนหุ้นว่ามันมีผลผูกพัน
ทางกฎหมายโดยสมบูรณ์หรื อยัง ก่อนที่จะให้ กรรมการทัง้ 2 ท่านไปประชุมที่ NRE
คุณเชิดศักดิ์ กรรมการฝ่ ายกฎหมายแจ้ งว่า ทางบริ ษัทได้ ตรวจสอบ บริ ษัทได้ สง่ รายชื่อกรรมการของเราที่จะเข้ าไป
แล้ ว หน้ าที่การจดทะเบียนเป็ นหน้ าที่ของ NRE แต่ที่ไปวันนันเราตรวจสอบแล้
้
วไม่มีชื่อ บริ ษัทใช้ สทิ ธิ์ของบริ ษัทในฐานะที่เป็ นผู้
ถือหุ้น ในวันนันการควบคุ
้
มการประชุมเป็ นของเขา NRE ใช้ แง่ของกฎหมาย ใช้ อานาจของเขาในการกีดกันเราเข้ าไป ในเมื่อเขา
ใช้ แง่มมุ ของกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี ้ บริ ษัทก็มีการดาเนินการทางกฎหมายเหมือนกัน เช่น เราไปแจ้ งความดาเนินคดีวา่ เขาแจ้ ง
ความเท็จ ทาเอกสารปลอม ฉ้ อโกง ในเรื่ องการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ไม่ว่าจะมีช่องของกฎหมายไหน บริ ษัท
จะดาเนินการทุกทางไม่ให้ เสียเปรี ยบ แต่เป็ นการต่อสู้ในข้ อโต้ แย้ งเชิงกฎหมาย เราไม่สามารถเข้ าไปทาอะไรได้ ผมคิดว่า
ทังหมดกระบวนการที
้
่บริ ษัททาครบถ้ วน กดดันเขามาก แต่เขาก็ยงั สู้อยู่ แต่เขาจะต้ านเราได้ มากแค่ไหนเท่านันเอง
้ ตอนนี ้แจ้ ง
ความดาเนินคดีอาญาอีกคดีแล้ ว อยูร่ ะหว่างการสอบสวน เขาจะมีข้ออ้ างอะไร ทาถูกต้ องหรื อไม่ ขึน้ อยูก่ บั พนักงานสอบสวน
คุณไกรวัลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากวาระนี ้ไม่มีการลงมติ ถ้ าเอาไปอยูใ่ นวาระ
อื่นๆ ก็คงไม่ได้ ลงมติเหมือนกัน ผู้ถือหุ้นควรคุยกันให้ จบในวาระนี ้เลยถ้ ามันเกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ เพราะว่าการตอบของท่านมันมี
ผลต่อวิจารณญาณและทัศนคติของผู้ถือหุ้นในวาระเลือกกรรมการและค่าตอบแทนด้ วยเหมือนกันครับ และส่วนในหนังสือ
ประชุม โดยระเบียบแล้ วลงเวลาเริ่ มได้ แต่ลงเวลาจบไม่ได้ นะครับ เพราะนี่เป็ นการประชุมไม่ใช่การสัมมนา
คุณประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การประชุม NRE สามัญประจาปี แสดงว่าคณะกรรมการ NRE ได้ ทาผิดกฎหมาย
หลายประเด็น บริ ษัทดาเนินการอย่างไร โดยเฉพาะกฎหมายอาญา ไม่มีหรอกที่จานวนคนจะชนะจานวนผู้ถือหุ้น ไม่ร้ ูบริ ษัทจะ
เกรงใจทาไม ทาไปทาไมมาอายุความพอดี เรื่ องพวกนี ้อายุความมันสัน้
ประธานแจ้ งว่า มันเป็ นเรื่ องของกฎหมายอาญา กรรมการแจ้ งความกับตารวจเมื่อกรกฎาคม 2561 NRE ตอนไปจด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเอาเงินของซันไทยไปแค่ 25 เปอร์ เซ็นต์ เดี๋ยวมันจะโกงจนกระทัง่ ไม่ร้ ู อะไรเป็ นอะไร เอาเอกสารไปรายงานใน
การเพิ่มทุน NRE อันเป็ นเท็จกรณีที่สอง คือการฟ้องศาลแพ่งวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่เปิ ดประชุมวิสามัญไม่ได้ ฟอ้ งครัง้ สุดท้ าย
คือ ประชุมกรรมการบริ ษัทในวันที่ 19 เมษายน 2562 ฟ้องเรื่ องของคนที่ทาให้ ซนั ไทยเสียหาย เมื่อ เรื่ องไปถึงศาลแล้ วก็ไปสู้กนั
ทางคดีความ ทางเราก็ต้องสู้เต็มที่
คุณประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าที่ท่านบอกว่าการดาเนินคดีคนที่ทาให้ ซนั ไทยเสียหาย ที่ผมได้ พูดตังแต่
้ ต้นว่า FA ทา
รายงานเป็ นเท็จ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหลงเชื่อ คณะกรรมการชุดใหม่ดาเนินการเรื่ องนี ้หรื อยัง แล้ วมันหมดอายุความหรื อยัง
คุณเชิดศักดิ์ ที่ปรึ กษากฎหมาย แจ้ งว่า กรรมการดูหมดครบ แต่การดูของเราเราไม่สามารถดูถึงในตัวบ้ านเขาได้ แต่
เราจ้ างคน จ้ างทนายความตรวจสอบเอกสารทังหมด
้
ได้ มีการแจ้ งความ ฟ้องกัน ตามลาดับขัน้ ตามเวลา เราดูทงหมด
ั้
ผมใช้ คา
ว่าถ้ ามีนะครับ เราจะดาเนินคดีแน่นอนครับ แต่การตรวจสอบไม่ถึงตรงนันสั
้ กที ถ้ าถึงเราดาเนินการแน่นอน
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คุณชาย กรรมการชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่คณ
ุ ประสิทธิ์พดู มาว่าการมติออกมาเป็ นจานวนคน ตอนนี ้เราได้ ให้ ทางทีม
กฎหมายดาเนินการอยู่ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นใจเย็น หลังจากที่ผมเข้ าห้ องประชุมไม่ได้ ก็ได้ ไปแจ้ งความที่สถานีตารวจ ในฐานะที่เรามี
การซื ้อขายกันแล้ ว ส่วนเรื่ องของ FA เราก็ดาเนินการอยู่ เราได้ มีทาง special audit พบเหตุการณ์บางอย่าง ซึง่ เราต้ องขอดูสรุป
มันมีประเด็นหลายๆประเด็น ซึง่ มันจะดาเนินการทางกฎหมายได้
คุณไพรัช กังวานสุระ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถามว่าทางกรรมการของบริ ษัทซึ่งเข้ าไปเป็ นกรรมการของ NRE ได้ มี
บทบาทในการแก้ ปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่ องงบการเงินให้ กบั บริ ษัทบ้ าง ได้ มีการเร่ งรัดอย่างไร และได้ มีบทบาทในการช่วยให้
คุณชายและคุณเอกชัยเพื่อให้ เข้ าร่วมประชุมหรื อไม่ อย่างไร
คุณสุวรรณ กรรมการแจ้ งว่า การจัดประชุมเป็ นตามที่ฝั่ง NRE เสนอ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกต้ องมากน้ อยอย่างไร ใช้
วิธีนบั จานวนผู้ถือหุ้น ผมก็ไม่ได้ มีข้อโต้ แย้ ง ส่วนการที่คณ
ุ ชาย คุณเอกชัยเข้ าไปไม่ได้ เป็ นเรื่ องกระบวนการเรื่ องตัวเอกสารที่มี
ข้ อกฎหมายที่ค้างอยู่ในศาล หน้ าที่ของผมก็ทา เราเป็ นผู้แทนเราก็เอาเงินคืน กระบวนการอื่นๆ ผมก็ทาตามที่ประชุม ที่เขา
ประชุมมาเราก็อนุมตั ิไป ประเด็นที่โหวตกันแพ้ ไปก็เป็ นข้ อกฎหมายที่ต้องหารื อกันต่อไป โดยการเอาเงินคืนมี 2 รู ปแบบ 1) ไป
แก้ ไขกรรมการเพื่อแก้ ไขอานาจกรรมการ 2) เจรจาเอาเงินคืน
คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ผมจะขอสรุ ปเรื่ องของความเสียหายของบริ ษัท ซึ่งเราลงทุนมาเรา
ได้ รับความเสียหาย ทุกอย่างมันเกี่ยวพันกับ NRE บริ ษัทเพิ่มทุนจานวน 1,000 กว่าล้ าน เงินส่วนนึงเอาไปลงทุน NRE ปั จจุบนั
เราลงไปทังหมด
้
500 กว่าล้ านบาท อีกประมาณ 700 ล้ านบาทที่จะไปปรับปรุ งไลน์การผลิต ผลเป็ นอย่างไร เข้ าใจว่าไม่ได้ มี
ผลงานที่ดีเลย เพราะว่าผลงานที่ดีต้องมีกาไรจากการผลิต ความผิดพลาดตรงนี ้เกิดจากคณะกรรมการบริ ษัทที่บริ หารจัดการไม่
ถูกต้ อง ไม่ถี่ถ้วน
1) ไปลง NRE แล้ วไม่เกิดผล เป็ นเรื่ องที่ผิดปกติมากๆ เพราะบริ ษัทไปลงทุนจานวนเยอะ เรายังไม่มี อานาจในการ
ควบคุม เป็ นไปได้ อย่างไร กรรมการชุดเก่าที่เคยอนุมตั ิให้ ลงทุนจะต้ องมีความรับผิดชอบเรื่ องนี ้อย่างไร โดยเฉพาะกรรมการ 2
ท่าน คุณจงเจตน์และคุณสุวรรณ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทไปเป็ นกรรมการ NRE แล้ วไม่ได้ ดาเนินการอย่างไรเลยที่จะทาให้ บริ ษัท
ได้ ประโยชน์ งบการเงิ นของบริ ษัทผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเพราะ NRE ไม่เอางบมาให้ หรื อไม่ยอมให้ เข้ าถึงการ
ตรวจสอบทางการเงินของ NRE เลย ถ้ าเป็ นแบบนี ้ บริ ษัทจะเข้ าไปเทรดในตลาดได้ อย่างไร ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนเสียหายหมด
2) 1 หุ้นที่บริ ษัทโอนให้ กบั คุณชายและคุณเอกชัย เมื่อมีการโอนหุ้นไปแล้ ว บริ ษัทแจ้ งไปแล้ ว เข้ าประชุมไม่ได้ ในกรณี
เช่ น นี ้ คุณ จงเจตน์ แ ละคุณ สุวรรณ จะรั บ ผิ ด ชอบเช่น ไร คุณ เชิ ด ศัก ดิ์ในฐานะที่ เป็ น ฝ่ ายกรรมการด้ านกฎหมายได้ มีการ
ดาเนินการเรื่ องนี ้อย่างไร ช่วยอธิบาย ทุกอย่างต้ องมี action plan มี timeline
ในวาระนี ้ อยากให้ ผ้ ถู ือหุ้นตระหนักเอาไว้ วา่ ในบริ ษัทเรามีกรรมการส่วนนึง ซึ่งถือหมวก 2 ใบ ใบที่ไม่มีประโยชน์ กับ
ใบที่เหมือนมันมี conflict of interest ในตัว NRE มันเหมือนกับบริ ษัทลูกเรา แต่เราทาอะไรไม่ได้ เลย แต่ทาไมกรรมการที่เป็ น
ตัวแทนบริ ษัทไม่ดาเนินการให้ บริ ษัทได้ ประโยชน์เลย
คุณเชิดศักดิ์ ชี ้แจงข้ อจากัดว่า การที่เราจะเข้ าไปใน NRE บริ ษัทได้ เคยขอเพิ่มกรรมการตรงนี ้อีก 8 คน เพื่อให้ มากกว่า
กรรมการชุดเก่า ท่านทัง้ 2 ท่าน เข้ าไปเพื่อค้ านในมติเราแล้ วเอาข้ อมูลเขาออกมามิฉะนันบริ
้ ษัทจะไม่มีอะไรเลย
ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าฟั งคุณสุวรรณกับคุณจงเจตน์ แล้ วเห็นด้ วยกับทาง NRE ตลอดเวลา ไม่เคยโต้ แย้ งแม้ แต่คาเดียว ผม
คิดว่าการที่เอาออกไป ผมก็ไม่ได้ เห็นว่ามันจะมีผลร้ ายกับบริ ษัทเลย มันก็แค่เท่าเดิม ผมไม่เห็นว่า action ไหนจะเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัทเลย มี action ที่เป็ นประโยชน์บ้างไหมครับ ในการประชุมบอร์ ดมีการไม่เห็นด้ วยหรื อไม่ การนับจานวนคนเป็ นคะแนน
โหวตยังไม่โต้ แย้ งเลย ไม่มีความคิดเห็นเป็ นของตัวเองแล้ วเข้ าไปอยู่ทาไม เอาคนที่มีความคิดเห็นของตัวเองแล้ วก็รักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทเข้ าไปอยูด่ ีกว่า
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทปี 2561
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วาระที่ 3. พิจารณางดจ่ ายปั นผลประจาปี 2561
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุม พิจารณางดจ่ายปั นผลประจาปี 2561 ซึ่งตามบทบัญญัติของ พรบ.บริ ษัทมหาชนใน
มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทในข้ อที่ 36 กาหนดว่าห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกาไรใน
กรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูก่ ็ห้ามมิให้ ประกาศเงินปั นผลโดยในขณะนี ้บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูซ่ ึ่งห้ ามมิให้
ประกาศเงินปั นผลจึงขอพิจารณาอนุมตั ิทา่ นผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561
ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปั นผลประจาปี 2561
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายปั นผลประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,758,901,638
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
69.1658
ไม่เห็นด้ วย
3,896,226,737
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
30.7671
บัตรเสีย
8,500,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0671
รวมจานวน
12,663,628,375
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
งดออกเสียง
22,533,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรั บรอบบัญชีสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31
ธันวาคม 2562 และค่ าตอบแทนการทาบัญชี
ประธานชีแ้ จงว่าสาหรับปี 2561 ทางบริ ษัทได้ พิจารณาให้ ทางบริ ษัท ANS Audit Company Limited เป็ นผู้สอบซึ่ง
เป็ นรายเดิม 2 ล้ านบาท ส่วนในปี 2562 เนื่องจากติดมาตรฐานควบคุม Test QC 1 ทางผู้สอบไม่สามารถที่จะเสนอค่าสอบ
บัญชีพร้ อมกัน 2 ปี ได้ แต่ขอให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกเป็ นวงเงินเดียวกับปี 2561 มีเงื่อนไขว่าจะต้ องขึ ้นไม่เกิน
10 เปอร์ เซ็นต์จากปี 2561
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ แต่งตัง้ บริ ษัท เอเอ็นเอส
ออดิท จากัด โดย นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445) หรื อนายวิชยั รุจิตานนท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 4054) หรื อนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500) หรื อนายเสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 3495) หรื อนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 ) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทมาปฏิบตั ิแทนได้ ทังนี
้ ้กาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 2,000,000.- บาท และค่าบริ การอื่นๆ เท่าที่จ่ายจริ ง
ผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณไกรวัลย์ คทวาณิช แสดงความคิดเห็นว่า หนังสือเชิญประชุมหน้ าที่ 3 เป็ นความเห็นของคณะกรรมการวาระนี ้ ได้
มีการบอกว่ากาหนดให้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะคัดเลือกจากปี 2562 ให้ อยู่ในวงเงิน 2 ล้ าน หรื อเพิ่มจากปี 2561 ไม่
เกินร้ อยละ 10 มันซับซ้ อนเกินไป จริ งๆ จะจ่ายต่ากว่าก็ได้ ถ้าผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ บอกไปเลยว่าไม่เกินจาก 2 ล้ าน 10 เปอร์ เซ็นต์ หรื อ
2 ล้ าน 2 แสนบาทก็ได้ คามันซ้ อนกัน น่าจะแก้ ให้ ชดั เจนกว่านี ้
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ประธานในที่ประชุมได้ ให้ แก้ ไขข้ อความให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ

มติ

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมจึงทาการนับคะแนน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจากผู้ห้ นุ อนุมตั ิแต่งตังให้
้ บริ ษัท ANS Audit Company Limited เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี สาหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนจานวน 2 ล้ านบาท และมอบอานาจให้ แก่กรรมการของบริ ษัท
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,200,000 บาท ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,275,548,838
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
65.2766
ไม่เห็นด้ วย
4,402,112,937
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
34.7234
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจานวน
12,663,628,375
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
งดออกเสียง
8,500,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ(ครบวาระ 30 เมษายน 2562)
กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ประธานได้ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ ามา
เป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ตามพรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 ที่กาหนดไว้ วา่ ใน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้ องออกจากตาแหน่งโดยให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผู้ออกจาตาแหน่ง และกรรมการผู้พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับการเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ สาหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 นี ้ มีกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่านดังนี ้
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายศิรสิทธิ์ พศวัตร ตาแหน่งรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/กรรมการบริ ษัท
3. นายจงเจตน์ บุญเกิด ตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ในภาวะที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งเร่ ง ฟื ้น ฟูกิ จ การและจ าเป็ น ต้ อ งจัด ท าแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริ ษัทประกอบกับกรรมการที่จะครบวาระทัง้ 3 ท่านต่างมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและ
เป็ นผู้ที่เสียสละให้ การช่วยเหลือและสนับสนุนบริ ษัทด้ วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรให้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับมาเป็ นกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึง่

มติ

ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ พิจารณาแต่งตัง้ ดร. ฉกรรจ์ แสงรั กษวงศ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
8,116,606,258
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
64.3753
ไม่เห็นด้ วย 4,501,730,937
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
35.4860
บัตรเสีย
17,600,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.1387
รวมจานวน 12,685,937,195
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
งดออกเสียง
224,580 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
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มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ พิจารณาแต่งตังนายศิ
้
รสิทธิ์ พศวัตร กลับเข้ าดารงตาแหน่ง ตาแหน่งรองประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร/กรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,275,324,258
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
65.2760
ไม่เห็นด้ วย 4,402,112,937
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
34.7240
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจานวน 12,677,437,195
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
งดออกเสียง
8,724,580 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
-

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาไม่แต่งตังนายจงเจตน์
้
บุญเกิด กลับเข้ าดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
6,036,171,610
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
47.5816
ไม่เห็นด้ วย 6,645,765,585
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
52.3869
บัตรเสีย
4,000,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0315
รวมจานวน 12,685,937,195
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
งดออกเสียง
220,580 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ประธานได้ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี
ที่แล้ ว ดังต่อไปนี ้
 ค่าตอบแทนรายเดือนเพียงอย่างเดียว ไม่มีเบี ้ยประชุม
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
ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
นายประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัททาไมคิดเป็ นรายเดือน ทาไมไม่คดิ เป็ นเบี ้ยประชุม
รายครัง้ เพราะว่าปกติกรรมการบริ ษัทไม่ได้ เข้ าบริษัทอยูแ่ ล้ ว ต่างกับการประชุมแต่ละครัง้ เพราะกรรมการที่ไม่ได้ เข้ าประชุมก็
ไม่ได้ รับเบี ้ยประชุม ถ้ าไม่เข้ าประชุม ก็ได้ เงินเดือนเท่าเดิม ซึง่ ผมว่ามันไม่นา่ จะถูกต้ องกับวิธีการทางานของคณะกรรมการ
บริ ษัท น่าจะจัดสรรเป็ นการประชุมแต่ละครัง้ เหมือนทุกบริษัท ซึง่ ถ้ าที่ประชุมมีกรรมการมาน้ อย ก็ใช้ เงินของบริ ษัทน้ อย มา
เต็มที่ก็ได้ จ่ายเต็มที่
ประธาน ชี แ้ จงว่าในปี 2559 กับ 2560 ค่าตอบแทนกรรมการคือ 7 ล้ านบาท เราได้ จ่ายทัง้ เบีย้ ประชุมและก็จ่าย
เงินเดือน พอในปี 2561 ที่ผา่ นมากรรมการก็ปรับลดค่าใช้ จ่ายลงมา
ผู้ถือหุ้น เสนอว่าเรื่ องค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็ นรายปี หรื อรายเดือน ผมว่าตามกฎหมายมันทาได้ ทางบริ ษัทพิจารณา
จ่ายรายเดือนอยูแ่ ล้ ว ถ้ าไม่จ่ายรายเดือนก็ต้องมานัง่ พิจารณาอีกว่าครัง้ ละเท่าไร
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คุณไกรวัลย์ กล่าวว่า
1) ไม่ว่าจะเป็ นรายเดือนหรื อเบี ้ยประชุม มันก็มีช่องว่าง แต่ว่าจานวนเงินโดยรวมทังปี
้ มันก็ไม่ได้ ถือว่ามากมาย ใน
บางบริ ษัทเขาก็ยงั มีการประชุมถี่ๆ เพื่อจะเอาเบี ้ยประชุมของบริ ษัท
2) ก่อนที่เราจะมีการอนุมตั ิวาระนี ้ อยากทราบว่าครัง้ สุดท้ ายที่บริ ษัทจ่ายรายเดือนคือเมื่อไร
ประธาน ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทมีการประชุมกรรมการ 18 ครัง้ บางทีครัง้ ละ 5-6 ชั่วโมง เพียงแต่ว่ากรรมการไม่ได้ ม่งุ
แสวงหากาไร โดยเป็ นการลงมติเพื่ออนุมตั ิในงวดเริ่ ม 1 มกราคม - 1 ธันวาคม
คุณไกรวัลย์กล่าวเพิ่มเติม
กรรมการท่านที่ไม่ได้ รับเลือกให้ เข้ ามาตามวาระ ยังถือว่าทางานถึงวันนี ้ เพราะว่ามติไม่ใช่ไล่กรรมการออก แต่เป็ นมติ
ไม่ตอ่ วาระ ซึง่ เริ่ มพรุ่งนี ้ น่าจะให้ กรรมการเข้ ามา ค่าตอบแทนเดือนเมษายน กรรมการท่านนี ้ก็ยงั ควรจะได้ รับ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงดาเนินการนับคะแนน
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
7,963,578,246
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
62.7737
ไม่เห็นด้ วย 4,197,118,329
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
33.0842
งดออกเสียง
516,965,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
4.0750
บัตรเสีย
8,500,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0670
รวมจานวน 12,686,161,775
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ
ประธานได้ สอบถามกับที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านไหนต้ องการเสนอวาระการประชุมใดๆ เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาหรื อไม่ โดยประธานกรรมการชี ้แจงว่า กรรมการชี ้แจงว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระตามที่เสนอมาเสร็ จสิ ้นแล้ ว ถ้ ามีผ้ ู
ถือท่านต้ องการให้ ที่ประชุมพิจารณาวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นซึง่ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายทังหมด
้
จะ
ขอที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
ทังนี
้ ้ คุณประสิทธิ์และคุณวิสทิ ธิ์ เสนอให้ ที่ประชุมมีมติในวาระดังต่อไปนี ้ “พิจารณาให้ กรรมการ นายสุวรรณ ดาเนิน
ทอง และนายเชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทก่อนครบวาระ ทังให้
้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 เมษายน 2562”
ประธานจึงขอมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นซึง่ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายทังหมด
้
ก่อน ซึง่ ที่ประชุมได้
มีมติดงั ต่อไปนี ้
จานวนหุ้นทังหมดที
้
จ่ าหน่ายได้
จานวน 1 ใน 3 คิดเป็ น
จานวนผู้เห็นด้ วย

15,982,476,502.00 เสียง
5,327,492,167.33 เสียง
6,901,041,705.00 เสียง

ประธานจึงได้ ให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังต่อไปนี ้
“พิจารณาให้ กรรมการ นายสุวรรณ ดาเนินทอง และนายเชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทก่อน
ครบวาระ ทังให้
้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 เมษายน 2562”
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มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิ์ออก
เสียง และมีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของผู้ถือหุ้นทีถ่ ือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ์ออกเสียงคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย
8,790,312,038
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
75.6199
หรื อ 161 คน
ไม่เห็นด้ วย 2,832,023,837
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
24.3629
หรื อ 20 คน
บัตรเสีย
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0172
หรื อ 1 คน
รวม
11,624,335,875
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
หรื อ 182 คน
งดออกเสียง 1,061,825,900
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
หรื อ 4 คน

ในที่ประชุม ได้ มีผ้ ถู ือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าตอนนี ้กรรมการของบริ ษัทเหลือจานวน 4 ท่าน ซึง่ จะทาให้ บริษัท
สามารถมีการประชุมกรรมการได้ หรื อไม่เนื่องจากอาจมีกรรมการไม่ครบองค์ประชุมของบริษัท ซึง่ อยากให้ ประธานบริษัทได้
ตรวจสอบข้ อกฎหมายตรงนี ้
ทังนี
้ ้ในที่ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นอีกว่า บริ ษัทเขียนว่าต้ องมีกรรมการ 5 คนถึงจะเป็ นองค์ประชุมของกรรมการ
ใช้ เสียงกึ่งหนึ่งของกรรมการทังหมด
้
กรรมการบริ ษัทเดิม มีทงหมดมี
ั้
7 คน ดัวนันกึ
้ ่งหนึ่งคือกรรมการ 4 คนครบองค์ประชุม
สามารถประชุมได้ ผู้ถือหุ้นยังไม่เคยมีมติเปลี่ยนจานวนกรรมการ จานวนยังเหมือนเดิม คือยังมี กรรมการ 7 คน ฉะนันกรณี
้
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมก็ขอให้ มีมาประชุมให้ ได้ 4 คน ก็เป็ นองค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการ
ประธานกล่าวสรุปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นคือ
1) องค์ประกอบกรรมการยังคงเหมือนเดิม ซึง่ การมีกรรมการจานวน 4 คนทาให้ บริ ษัทสามารถจัดประชุมกรรมการได้
2) กรรมการ 3 คนที่ไม่ถกู เลือกกลับมาและคนที่ถกู ถอดถอนนันยั
้ งมีวาระการเป็ นกรรมการอยู่
ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า คุณจงเจตน์ครบวาระไปแล้ ว ผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาแทนคุณจงเจตน์ได้ หรื อไม่ แต่กรณี 2 คนที่ถกู
ถอดถอนวันนี ้ในวาระที่ 7 เป็ นตาแหน่งกรรมการว่าง ฉะนันตั
้ งคนอื
้ ่นแทนได้ ครับ
ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า จานวนคณะกรรมการอยู่ที่มติผ้ ูถือหุ้น เดิมเขามี 7 คน จนถึงวันนีก้ ็ไม่เคยมีมติเปลี่ยนกรรมการ
ฉะนันก็
้ ยดึ 7 คนนันไว้
้ จนกว่าจะมีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นอย่างอื่น
คุณประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ขอสรุปความเห็นเพื่อให้ ประธานได้ นาไปพิจารณาด้ านกฎหมาย ดังนี ้
1) เรื่ ององค์ประชุมกรรมการ บริ ษัทมีกรรมการครบองค์ประชุมแล้ วเพราะมีกรรมการเหลืออยู่ 4 คนใน 7 คน
2) กรรมการที่ออกวันนี ้มี 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 คือครบวาระเมื่อครบวาระแล้ วและไม่ได้ รับการลงมติให้ กลับมา
ดารงตาแหน่งกรรมการ ถ้ าจะมีการแต่งตังใหม่
้ ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมใหญ่ แต่จะผ่านวันนี ้ก็ไม่ได้ เพราะต้ อง
ผ่านกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะฉะนัน้ 1 ท่านที่ไม่ได้ รับการลงมติกลับเข้ ามา ต้ องมีการมีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตังโดยให้
้
บริ ษัทก็สรรหาและเสนอเข้ ามา 1 ท่าน หรื อผู้ถือหุ้นจะเสนอให้ บริ ษัทไปสรรหา ก็เป็ นเรื่ องของข้ อกฎหมาย ส่วนอีก
2 ท่านที่ถกู ลงมติให้ ออก มีวาระเหลืออยูใ่ นเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทจะลงมติเชิญใครเข้ ามาและจะเป็ นกรรมการตามวาระที่
เหลืออยู่ แล้ วก็ต้องพิจารณาผ่านประชุมผู้ถือหุ้นเหมือนกัน ท่านถามประชุมผู้ถือหุ้นตอนนี ้ก็ถามเป็ นรอบๆ ได้ และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเสนอก็ไม่ได้ เพราะว่าพอเป็ นเรื่ องประชุมผู้ถือหุ้นเดี๋ยวต้ องมีกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ถือหุ้นไม่รับรอง ไม่
รับผิดชอบเรื่ องนี ้ ส่วนของท่านเอง ท่านต้ องไปรับผิดชอบเอง ดูว่าคนที่ท่านจะแต่งตังเข้
้ ามามีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องไหม ไม่ชอบ
ตามกฎหมายหรื อเปล่า
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และ
กล่าวปิ ดประชุม
ประธานขอกล่าวในนามของคณะกรรมการชุดปี 2562 ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เสียสละเวลาและให้ ข้อ
คาแนะนาที่ดี ข้ อเสนอแนะที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถจะก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อยากจะกราบเรี ยนผู้ถือหุ้นว่าภาระที่รับผิดชอบของ
กรรมการชุดนี ้เพิ่มมากขึ ้น แต่คณะกรรมการก็ไม่เคยเอาภาระรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ ้นมาเป็ นข้ อกังวลหรื อข้ อกังขา อยากจะให้
ทุกท่านอุ้มชูบริ ษัทต่อไปเพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าร่วมกัน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และ
กล่าวปิ ดประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

-ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์(ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
ประธานกรรมการ

-นายธนา เอื ้อวิทยา(นายธนา เอื ้อวิทยา)
เลขานุการบริ ษัท
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(ประธานในที่ประชุม)

(ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย : 3
ประวัติย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายชาย วัฒนสุวรรณ
ตาแหน่ ง
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครัง้ ในการประชุม
ในปี 2562
ประวัติการทางาน

กรรมการบริ ษัท
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
54 ปี
2/53 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 (ซินเซต ½)
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Boltimore (Sigma lota Epsilon)
- ปริ ญญาตรี บริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 177/2013
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 15/2014
-ไม่มีกรรมการบริษัท
18 / 18 ครัง้
กรรมการตรวจสอบ
- / 7 ครัง้
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2560– ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ ้ง จากัด

2559 – ปั จจุบนั

ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท อี ฟอร์ แอล จากัด (มหาชน)

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
บริ ษัท วุฒิศกั ดิ์ ฟาร์ มาซี อินเตอร์ จากัด

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท สเปซเมด จากัด

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จากัด

หมายเหตุ
1. ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึง่ มีผลตัง่ แต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
2. เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท
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2.นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ ง
ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

65 ปี

ที่อยู่

เลขที่ 82/1 หมูบ่ ้ านชวนชื่น ซอยจันทน์ 16 แยก 12 แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจ 2 ปี ประเทศญี่ปนุ่

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

0.75 % (119,178,738 หุ้น)

จานวนครัง้ ในการประชุม

กรรมการบริ ษัท

8 / 9 ครัง้

ในปี 2562

กรรมการตรวจสอบ

4 / 4 ครัง้

ประวัติการทางาน

2562 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2561 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท เอวีเอส อินโนเวชัน่ จากัด

2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท เอ แอล เค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

หมายเหตุ
1 ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผลตังแต่
้ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย : 4

ข้ อมูลของบุคคลที่เสนอแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการเพิ่มเติม
1. รศ. กฤช ภูริสินสิทธิ์
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน

71 ปี
14 สุขมุ วิท 49 (แยก6) ซอยพร้ อมพรรค คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
B.S.B.A (Michigan) U.S.A.MS. In Economic (Texas) U.S.A.
Honor society in Economic (Omicron Delta epsilon)(Texas) U.S.A.
- Diploma Program from Boston University
“Seminar in International Trade” Boston U.S.A
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
DAP 36-2005, ACP 11/2006, SFE 3/2009
สาหรับผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดฯ
- ของจานวนหุ้น 445,932,299 หุ้น
2.79%
2555
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
- ลาออกสืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริษัท
2545 – 2555
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2569 – 2555
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ธนาพัฒน์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดิเวลล็อปเมนท์
2567 – 2556
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส
Lecturer in Economic at the University
2516 -12/2560
รองศาสตราจารย์ในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2546 – 12/2560
แต่งตังเป็
้ นรองอธิการบดี ( Vice President )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2549
ประธานบริ หารโครงการหลักสูตรปริ ญญาโท
สาขาวิชาการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประธานบริ หารโครงการหลักสูตรปริ ญญาตรี ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

* เสนอแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งที่ 2 /2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
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สิง่ ที่ส่งมาด้ วย : 5
ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการ
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอื หุ้น
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 ไม่น้ อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย 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
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
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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 องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น 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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สิ่งที่ส่งมาด้ วย : 6
หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น

การลงทะเบียนเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของ บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่กรณีก่อนเข้ าร่วมประชุม
1. กรณีผ้ ูถอื หุ้นเข้ 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 อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้ อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก่ าหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้ 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 (หนังสือรับรองมีอายุ
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
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวน
ที่ตนถืออยูไ่ ด้
อนึง่ ผู้ถือหุ้นอาจใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรื อ จัดทาขึ ้นตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากแบบมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ
กาหนดได้
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มเปิ ดให้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชัว่ โมง หรื อ ตังแต่
้ เวลา 8:00 น. เป็ นต้ น
ไป ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชัน่ ห้ องออดิทอเรี ยม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กทม. ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามที่สง่ มาด้ วย 8
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
วาระทั่วไป
1)
2)

3)

4)
5)

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่ง
มีหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึง่ ผู้
ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพี ยงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 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
้ เท่ ากับจานวนเสียงที่ตนมีอยู่ 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 : 7

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้ าร่ วมในการประชุมด้ วยตนเอง คณะกรรมการบริ ษัทฯ
จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯตามรายละเอียดข้ างท้ ายนี ้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ เข้ าประชุมถือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน

1. นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 65 ปี
เลขที่ 41 ซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 5 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

2. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี
เลขที่ 25/8 ซอยเย็นอากาศ 2 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่ องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย : 9

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ในวันศุกร์ ท่ ี 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์ ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น ห้ องออดิทอเรียม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพลเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา 9:00 - 12:00 น.
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