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SHUNTHAI

ที่ Inv-Out 015 /2561
วันที่ 29 มีนาคม 2561

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
2. รายงานประจาปี 2560
3. ประวัติยอ่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
4. ข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
5. หลักฐานประกอบการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม และ
การออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
7. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. ค.) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด
8. แผนที่สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้

ด้วยคณะกรรมการ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีมติให้จดั การประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา ห้อง บอลรู ม
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
รายละเอียด :
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้จดั ส่ งสาเนามา
พร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ:
บันทึกการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
รายละเอียด:
บริ ษ ัท ยัง ไม่ ส ามารถส่ ง งบการเงิ น ประจ าปี 2560 เนื่ อ งจากยัง ไม่ ไ ด้รั บ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ร่ ว ม คื อ
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด ( NRE ) ซึ่ งการที่บริ ษทั ลงทุนใน NRE ทาให้ตอ้ งรายงานงบ
การเงิ นกับมูลค่าทางบัญชี ของส่ วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ได้มีการติดตามมาระยะหนึ่ งแล้วแต่ยงั
ไม่ได้รับคาตอบ
ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่สามารถชี้แจงภาพรวมในการดาเนินงานปี 2560 ของบริ ษทั ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นควรให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ และบริ ษทั จะเร่ งติดตามสอบถามจากงบการเงินของ บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล
เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE ) เพื่อที่บริ ษทั สามารถออกงบการเงินประจาปี 2560 และรายงานผลการดาเนิ นงานต่อผู ้
ถือหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯและ กลต.ได้ตามข้อกาหนด
วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2560
รายละเอียด:
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 36 ที่
กาหนดไว้ว่า ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้ประกาศจ่ายเงินปั นผล
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เนื่ องจากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาอนุมตั ิให้งดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
(ครบวาระ 30 เมษายน 2561) กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียด:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 13 ที่กาหนดไว้วา่ ในการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ง โดยให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่ง
นานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามารับตาแหน่งใหม่ได้
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3
ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
2. นายสุวรรณ ดาเนินทอง
3. นายเชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิ ช

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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ความเห็นของคณะกรรมการ:
กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าในภาวะที่บริ ษทั ต้องเร่ งฟื้ นฟูกิจการ และจาเป็ นต้องจัดทาแผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ประกอบกับกรรมการที่จะครบวาระทั้ง 3 ท่านต่างมีประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ
และเป็ นผูท้ ี่เสี ยสละให้การช่วยเหลือและสนับสนุนบริ ษทั ฯด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเชิญกรรมการทั้ง 3
ท่านประกอบด้วย นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม, นายสุ วรรณ ดาเนิ นทอง และนายเชิดศักดิ์ ธี รนันทวาณิ ช กลับมา
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม, นายสุวรรณ ดาเนินทอง และนายเชิดศักดิ์ ธีรนัน
ทวาณิ ช กลับมาเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561
รายละเอียด:
ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 29 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้พิ จ ารณาหลัก เกณฑ์ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนส าหรั บ
กรรมการบริ ษ ัท ได้แ ก่ ผลประกอบการของบริ ษ ัท ระดับ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย และการ
เปรี ยบเที ยบกับธุ รกิ จในประเภทและขนาดเดี ยวกัน รวมทั้งสร้ างแรงจู งใจสาหรั บบุคลากรที่ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ดังนี้
วงเงินค่ าตอบแทนกรรมการไม่ เกิน 5 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทนรายเดือนเพียงอย่ างเดียว ไม่ มเี บีย้ ประชุม
1. คณะกรรมการบริ ษทั
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
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน ได้พิ จ ารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดย
ค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมในด้า นต่ า งๆครบถ้ว นแล้ว มี ม ติ เ ห็ น ควรน าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น อนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ในวงเงินและอัตราดังกล่าวข้างต้น
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ตารางสรุ ปค่ าตอบแทนในปี 2560
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

จำนวนกำรประชุมในปี 2560

17 ครัง้

6 ครัง้

3 ครัง้

5 ครัง้

ค่ำตอบแทนรำยเดือน(บำท)

1,920,000

0

0

0

ค่ำเบี ้ยประชุม(บำท)

585,000

35,000

35,000

70,000

2,505,000

35,000

35,000

70,000

รวม
รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้

2,645,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็น สมควรบรรจุว าระนี้ เ พื ่อ เปิ ดโอกาสให้ผู ถ้ ือ หุ ้น ซึ่ ง ประสงค์จ ะให้ม ีก ารพิจ ารณาเรื ่ อ งอื ่น ๆ
นอกเหนื อจากที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้
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เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

.....................................................

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่
99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
1. ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์
2. นายศุภชัย สุกาญจนาภรณ์
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุวรรณ ดาเนินทอง
นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช
นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช
นายชูชยั ตีรณชาติ
นายวิเชียร เจียกเจิม
นายเสรี ปรัชญกุล

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร / กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
1. พล.ต.ท.ชานาญ สุวรรณรักษ์
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
(เนื่องจากป่ วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและได้แจ้งลามาล่วงหน้าแล้ว)
2. พล.ต.ต.สันติ วิจกั ขณา
กรรมการธรรมาภิบาล
(เนื่องจากติดภาระกิจและได้แจ้งลามาล่วงหน้าแล้ว)
ที่ปรึ กษา
1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงษ์
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายธนา เอื้อวิทยา
2. นายสุวรรณะ มาญสติ
3. นางอิสสรา โปษะกฤษณะ

ประธานที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การกลุ่มปฏิบตั ิการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการสานักงานกรรมการผูจ้ ดั การและนักลงทุนสัมพันธ์
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ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและสังเกตการณ์
1. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผูส้ อบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชี เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
2. นายศุภเทพ สุกาญจนาภรณ์ ที่ปรึ กษากฎหมาย และดาเนินการประชุม
สานักงานที่ปรึ กษาสุชาติและเพื่อน
ก่อนเริ่ มการประชุม นายศุภเทพ สุกาญจนาภรณ์ ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทั้งสอบถามผูถ้ ือ
หุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่ เข้าร่ วมประชุมมีท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยง และได้ให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียนนาบัตร
ลงคะแนนไปให้เพื่อใช้ในการออกเสี ยงลงคะแนน
จากนั้นจึงได้แนะนาวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ในการประชุมจะพิจารณาเรี ยงตามลาดับวาระที่ได้ส่งรายละเอียดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว และในทุกวาระจะมี
การเสนอเพื่อพิจารณา รับทราบ อนุมตั ิ หรื อเพื่อการใด ๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พิจารณา
(2) การลงมติเพื่อการอนุมตั ิหรื อเพื่อการใดๆ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดย จะสอบถามที่
ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะเดินไปรับบัตรลงคะแนนจาก
ผูถ้ ือหุน้ ที่ยกมือเพื่อนามาลงมติดงั กล่าว ส่วนผูถ้ ือหุน้ ท่านที่ไม่ได้ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงนั้น จะนับเป็ น
คะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอทั้งหมด และหากมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย หรื อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใน
เรื่ องใด ในขณะที่ประธานขอมติที่ประชุม โปรดยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมทั้งระบุวา่ ท่านมาประชุมด้วยตนเอง
หรื อรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เพื่อที่บริ ษทั จะได้บนั ทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป
(3) ในการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนนบริ ษทั จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย
หรื อ งดออกเสี ยง ไว้เป็ นหลักฐานเท่านั้น ยกเว้นวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร
(4) การออกเสี ยงลงคะแนนนั้น ตามข้อบังคับของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่
ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุน้ มี 1 เสี ยง ผูถ้ ือหุน้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้
สาหรับมติที่ประชุมในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนในกรณี ที่มีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด (ตามข้อบังคับ
ข้อ 28.)
สาหรับที่ประชุมในการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ซึ่งมีการเสนอชื่อบุคคลเท่ากับจานวนกรรมการที่จะ
พึงแต่งตั้ง จะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านลงมติโดยใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง ซึ่งผูถ้ ือหุน้ จะลงคะแนนเสี ยงในการแต่งตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล และเมื่อรวบรวมคะแนนเสี ยงเรี ยบร้อยแล้วจะได้แจ้งผลการตรวจนับคะแนนเสี ยงที่ กรรมการแต่ละท่านได้รับ
เลือกตั้งเป็ นรายบุคคล โดยใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
สาหรับมติที่ประชุมในการขออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม (ตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 90)
สาหรับมติที่ประชุมในการขออนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ในวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน (ตามกฎหมายบริ ษทั
มหาชนจากัด มาตรา 31)
(5) ในส่ วนของการนับคะแนนเสี ยงนั้น ขั้นแรกบริ ษทั จะบันทึ กคะแนนเสี ยงตามจานวนหุ ้นของผูท้ ี่ มา
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมในแต่ละวาระเป็ น เห็นด้วย ไว้ท้ งั หมดก่อน
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ขั้นต่อมา เมื่อมีขอ้ มูลจากการลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะที่ระบุความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะไว้ชดั เจนว่า
ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง เจ้าหน้าที่จะนาคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงดังกล่าวไปหักออกจากคะแนน
เสี ยง เห็นด้วย ที่ได้บนั ทึกไว้ก่อนแล้ว
การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเสี ยงในช่อง งดออกเสี ยง ในวาระเรื่ องใด ๆ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ไม่
ออกเสี ยงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่ องนั้น
ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อมีการลงมติในที่ประชุมจะนาคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ยกมือ
และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่มาหักออกอีกครั้งหนึ่งจนในที่สุดจะได้คะแนนเสี ยงในแต่ละวาระแบ่งเป็ น
จานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย เพื่อประธานจะได้แจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมในแต่
ละวาระต่อไป
เมื่อผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมในขณะนั้นได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ผูด้ าเนินการ
ประชุมได้เรี ยนเชิญ ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม และกล่าวเปิ ดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ประธานได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 โดยแจ้งให้ทราบว่าขณะเปิ ดประชุมนี้ มีผถู ้ ือ
หุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ 145 คน นับหุ ้นรวมกันได้ 10,660,690,190 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 66.7024 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับ
บริ ษทั หมวด 4 ข้อ 27 ที่กาหนดองค์ประชุมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้ท้ งั หมด (จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 15,982,476,502 หุน้ และจานวนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 เท่ากับ 5,327,492,168
หุน้ )
ประธานจึ งได้เริ่ มดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น ตามหนังสื อบอก
กล่าวนัดประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานแถลงว่า บริ ษ ัท ได้จัด ส่ ง รายงานการประชุ ม วิสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 ที่ จัด ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2559 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น 1) น.ส.วิลาวัลย์ วิบูลย์ 2) นายยุวสันติ์ วงศ์วาสนา 3)
น.ส.พลอยพรรณ วิจกั ขณา 4) MR.HSUN-MIN YANG 5) MR.LIM GEOK DIN PORBERT 6) MS.CHUN-CHING TENG
7) นายจรู ญ ตั้งสัจจะธรรม 8) นางศศินนั ท์ กอเจริ ญรัตน์ 9) น.ส.เครื อวัลย์ โสวรรณรัตน์ และ 10) นางอุมา คงมีสุข ได้ขอให้
ประธานรอผูถ้ ือหุน้ ที่กาลังลงทะเบียนอยูด่ า้ นหน้าเสร็ จเรี ยบร้อย และเข้าห้องประชุมก่อนจึงเริ่ มพิจารณาดาเนินการประชุม
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ประธานจึ งได้ขอให้เจ้าหน้าที่ รับลงทะเบี ยนดาเนิ นการให้กับผูถ้ ือหุ ้นที่ กาลังลงทะเบี ยนในขณะนี้ ให้เสร็ จ
เรี ยบร้อยก่อนจึงค่อยเริ่ มพิจารณาดาเนินการประชุมต่อไป
เมื่อผูถ้ ือหุน้ ได้ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จึงเริ่ มพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุมต่อไป
นายนิพล กมลพันธฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ นายคาจร พัฒนเชียร และนายอนันตพงษ์ เทพ
ช่วยสุข ได้สอบถามเกี่ยวกับการบันทึกการประชุมว่ามีความครบถ้วนเพียงใด เนื่องจากการประชุมคราวก่อนตนได้สอบถาม
ข้อมูลมากแต่มีการบันทึกไว้เล็กน้อยแต่เวลาผ่านไปนานแล้วจึงจาไม่ได้อยากขอให้ประธานช่วยตรวจสอบและสอบถามว่า
จะสามารถติดตามอ่านการประชุมได้อย่างไร
ผูด้ าเนิ นการได้ช้ ีแจงว่าบริ ษทั จะนารายงานประชุมขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบ
ได้ภายหลังจากเสร็ จสิ้นการประชุมแล้ว
นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น ได้ทกั ท้วงถ้อยคาในรายงานการประชุมหน้า 15 วรรคที่
สามตรงคาว่า “หม้อต้อไอน้ า”
ประธานชี้แจงว่าคาที่ถูกต้องเป็ น “หม้อต้มไอน้ า” แต่เนื่องจากพิมพ์ผิดพลาดไป
นายฮัง่ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้นนายกิ ตติ วฒั น์ สุ จริ ตพงศ์ นายอภิ ชาติ ไชย
ปรมัตถ์ และนายณรงค์ หวังเจริ ญวงศ์ ได้เสนอว่าการบันทึกการประชุมควรระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่สอบถามให้ชดั เจนด้วย
เนื่องจากมีผถู ้ ือหุน้ ยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ประธานจึงได้ให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนรี บดาเนินการพิมพ์บตั ร
ลงคะแนนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น แต่เนื่ องจากในการประชุมวันนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมมากกว่าทุกครั้งทาให้จดั เตรี ยมไม่ทนั กับ
จานวนผูเ้ ข้าร่ วประชุมจึงล่าช้าไปบ้าง และจะมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไปในการประชุมครั้งหน้า
เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสอบถาม
หรื อให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม โดยจะถือคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 28.
ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 36 คน คิดเป็ นจานวน 1,635,215,495 หุน้ รวมมี
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมรวมกันทั้งสิ้น 181 คน นับจานวนหุน้ รวมกันได้ 12,295,905,685 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 76.9337 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ เป็ นเสี ยงข้างมากรั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/ 2559 ตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
7,752,002,930
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
72.9405
ไม่เห็นด้วย
2,875,842,337
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
27.0595
งดออกเสี ยง
1,668,060,418
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมจานวน
12,295,905,685 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานเสนอว่า ตามที่บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบ
ปี 2560 และได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอมอบให้กรรมการผูจ้ ดั การเสนอต่อที่
ประชุมเพิ่มเติม
กรรมการผูจ้ ดั การได้เสนอกิจกรรมการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา ซึ่งมีการปรับปรุ งเครื่ องจักรโดยขอให้นาย
ธนา เอื้อวิทยา รองกรรมการผูจ้ ดั การบรรยายพร้อมกับฉายแผ่นภาพสไลด์ ดังนี้
-

โครงการปรับปรุ งเครื่ องจักร 15 สายการผลิต ที่ ดาเนิ นการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ถุงมือยาง ลด
ปั ญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการผลิต เพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานในโรงงาน
- โครงการจัดทาโรงจัดเก็บเชื้อเพลิงไม้สบั ขนาด 30 X 30 เมตร สามารถเก็บเชื้อเพลิงได้ 1,000 ตัน เนื่องจาก
บริ ษทั มีหม้อต้มไอน้ าใหม่ 2 เครื่ อง เพื่อเก็บรักษาเชื้อเพลิงไว้ให้มีความชื้นน้อยที่สุดมีค่าความร้อนมากขึ้น
เพื่อเป็ นการประหยัดเชื้อเพลิง
- โครงการปรับปรุ งอาคารโรงงาน 1 และโรงงาน 3 ให้มีความร้อนลดลงและเพิ่มแสงสว่างภายในโรงงาน
รวมทั้งการบารุ งรักษาสภาพอาคารโรงงานให้มีความมัน่ คงแข็งแรง
- โครงการจัดทาหม้อต้มไอน้ าด้วยการใช้เชื้อเพลิงไม้สบั ขนาด 7.5 ตัน จานวน 2 เครื่ อง เพื่อใช้ทดแทนและ
สลับหมุนเวียนกับหม้อต้มไอน้ าเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงกะลาปาล์ม และต้องหยุดการผลิตเป็ นระยะเก็บเถ้าฟื น
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน และเพิ่มผลผลิตที่สามารถดาเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
- โครงการผลิตน้ าประปาจากน้ าทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อนามาบาบัดให้เป็ นน้ าดีและนากลับไปใช้
ใหม่ ซึ่งสามารถผลิตน้ าได้ปริ มาณ 140 ลบ.ม./ชม. หรื อประมาณ 2,800 ลบ.ม./เดือน เพื่อรองรับความต้องการใช้
น้ าของโรงงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลิตถุงมือยางเพิ่มขึ้น
กรรมการผูจ้ ัดการได้กล่าวเสริ มว่า การดาเนิ นการปรั บปรุ งและจัดทาโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะ
โครงการปรับปรุ งสายการผลิต จานวน 15 สายการผลิตนั้นมีอายุการใช้งานเกือบ 20 ปี ไม่มีการซ่อมมาเป็ นเวลานาน ทาให้มี
ปั ญหาต้องหยุดการผลิตบ่อยครั้ง ทาให้ในไตรมาสที่ 2 ของปี ก่อนต้องตัดสิ นใจดาเนิ นการดังกล่าวโดยใช้เวลาประมาณ 6
เดือน จนแล้วเสร็ จในไตรมาสที่ 4 ของปี ที่แล้ว จึงสามารถผลิตได้เต็มที่ แต่ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ต้องสลับกันหยุดการผลิต
เพื่อปรับปรุ งเนื่ องจากการดาเนิ นการในแต่ละสายการผลิตจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากปรับปรุ งเสร็ จสิ้ น ทาให้
สามารถดาเนินการผลิตได้เป็ นปกติ ปั จจุบนั บริ ษทั มีกาลังการผลิตโดยสามารถผลิตได้ในอัตราเดือนละ 78 ล้านชิ้น
สาหรั บข้อมูลภาพรวมทางการเงิ นจะขอให้นายสุ วรรณะ มาญสติ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ นเป็ นผู ้
อธิบายพร้อมกับการฉายแผ่นภาพสไลด์ ดังนี้
ส่ วนของงบการเงินประจาปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ในส่ วนของยอดขายปี 2559 มี 724 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2558 ที่ มี 759 ล้านบาท เนื่ องจากในปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ต้องปรับปรุ งสายการผลิต ทาให้มียอดการผลิตที่ ลดลง โดยมี
สัดส่ วนในการขายถุงมือในประเทศในปี 2558 อยูท่ ี่ 39.9% และปี 2559 อยูท่ ี่ 30.4% มีสัดส่ วนการขายถุงมือในต่างประเทศ
อยูท่ ี่ 60.1% และปี 2559 อยูท่ ี่ 69.6% ของยอดขายทั้งหมด
ในระหว่างนั้น มีผถู ้ ือหุน้ (ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ) สอบถามการลงทุนในการปรับปรุ งเครื่ องจักรใช้งบลงทุนเท่าใด
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กรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบจานวนเงินลงทุนที่ใช้ในการลงทุนประมาณ 160 ล้านบาท
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินได้รายงานปริ มาณการจัดส่ งถุงมือในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 อยูท่ ี่ 150 ล้าน
ชิ้น และปี 2559 อยูท่ ี่ 193 ล้านชิ้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถาม และให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม โดยมี ผูเ้ ข้าประชุ มสอบถาม ซึ่ ง
ประธานและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงโดยสรุ ป ดังนี้
นายวิจกั ษณ์ พงษ์พนั ธ์ปัญญา ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ 1) นายหลักชัย กิตติพล 2) พญ.อัฎฐธี รดา ตังสัมพันธ์ 3)
ั ญา วรพงศ์พาณิ ชย์ 5) นายวรไชยศ์ ตังสัมพันธ์ 6) นายคมชาญ บวรวณิ ชยกูร 7) นายนิ ติพฒั น์
นางลิวกึก กิตติศรี ไสว 4) นางสุ กญ
ตันวราวุฒิกุล 8) นายกรกฎ กิตติพล 9) น.ส.จันทิมา ประยงค์ และ 10) นางสุ นีย ์ สี ระวัตร ได้สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมทาง
การเงินในรายงานประจาปี หน้า 14 เรื่ องงบกาไรขาดทุนในปี 2559 มียอดขายในประเทศ 240 ล้านบาท ปี 2558 มี 308 ล้าน
บาท ยอดขายต่างประเทศในปี 2559 มี 483 ล้านบาท ปี 2558 มี 450 ล้านบาท ยอดรวมของรายได้ปี 2559 มี 731 ล้านบาท ปี
2558 มี 775 ล้านบาท ในทางกลับกันในปี 2559 มีตน้ ทุน 647 ล้านบาท ปี 2558 มี 627 ล้านบาท มียอดค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หารปี 2559 มี 77 ล้านบาท ปี 2558 มี 75 ล้านบาท ยอดรวมของค่าใช้จ่ายปี 2559 มี 725 ล้านบาท ปี 2558 มี 722 ล้าน
บาท จึงขอสอบถามว่าทาไมรายได้นอ้ ยลงแต่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในปี 2559
กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารนี้ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายประจาเป็ นจาพวกเงินเดือน
เป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ ส่ วนต้นทุนขายในปี 2559 ที่ สูงขึ้นเนื่ องจากช่วงเดื อนมิถุนายน 2559 บริ ษทั ไม่มีการต่อสัญญาบริ หาร
เชื้อเพลิงเพื่อนามาบริ หารเอง ทาให้ในช่วงเริ่ มต้นของการบริ หารเชื้อเพลิงบริ ษทั มีตน้ ทุนเชื้ อเพลิงเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้าน
บาทเศษ เพราะการบริ หารช่วงแรกยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะหม้อต้มไอน้ าใหม่ทาให้บางครั้งต้องกลับไปใช้หม้อต้มไอน้ าเดิมที่
ใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาแพงกว่า และราคาน้ ายางก็มีอตั ราสูงขึ้น ทาให้กาไรขั้นต้นของปี 2559 ต่ากว่าปี 2558
ผูร้ ับมอบฉันทะท่านเดิมได้สอบถามว่าในปี 2559 มีรายได้จากการขายก็ต่ากว่าปี 2558 โดยเฉพาะรายได้การขาย
ในประเทศ
กรรมการผูจ้ ัดการชี้ แจงว่ายอดขายในประเทศลดลงเป็ นเพราะจานวนชิ้ นในการขายในประเทศลดลง แต่
ยอดขายต่างประเทศในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558
นายนิ พล กมลพันธฤกษ์ ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะได้สอบถามว่าตามที่ฝ่ายจัดการได้ช้ ีแจงว่าบริ ษทั ลงทุน
ในเครื่ องจักรในปี 2559 จานวน 160 ล้านบาท โดยเฉพาะหม้อต้มไอน้ าใหม่เพื่อลดต้นทุนด้านเชื้ อเพลิง แต่กลับต้องมาใช้
หม้อต้มไอน้ าเดิม เนื่ องจากการบริ หารยังไม่ดี ทาให้ตน้ ทุนต้องสู งนั้นไม่ทราบว่าบริ ษทั ได้วา่ จ้างที่ปรึ กษาก่อนหรื อไม่ หรื อ
รี บจัดทาจนต้องมาขอสัตยาบันแล้วทาให้กระทบกับตัวเลขกาไรของปี 2559
กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงว่าบริ ษทั ได้ลงทุนปรับปรุ งเครื่ องจักรและเริ่ มหยุดสายการผลิตประมาณเดือนมีนาคม
และเสร็ จในเดื อนตุลาคมปี 2559 ทาให้ช่วงระยะเวลา 6 เดื อนนั้น มียอดการผลิตลดลง และถุงมือที่ มีเพื่อการจาหน่ ายลด
น้อยลง สาหรับหม้อต้มไอน้ าใหม่ 2 เครื่ อง ที่ ใช้เชื้ อเพลิงไม้สับนั้นบริ ษทั ได้มีการว่าจ้างผูบ้ ริ หารเชื้ อเพลิงในอัตรา 5 ล้าน
บาทต่อเดื อน ซึ่ งผูร้ ั บจ้างจะใช้เชื้ อเพลิ งเท่าไรบริ ษทั จะจ่ายในอัตรา 5 ล้านบาท โดยมี สัญญาว่าจ้าง 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2559 และขณะนั้นบริ ษทั เชื่อว่าจะสามารถบริ หารการใช้เชื้อเพลิงได้เองแล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาเริ่ มต้นยังมีปัญหา
บ้างในการเลือกใช้เชื้อเพลิงและสัง่ ซื้ อเชื้อเพลิงในปริ มาณที่เพียงพอต่อการผลิตทาให้เครื่ องจักรมีปัญหาบ้างต้องกลับไปใช้
หม้อต้มไอน้ าเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาสูงกว่า
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ประธานชี้ แจงเพิ่มเติมว่าหม้อต้มไอน้ าใหม่ 2 เครื่ องนี้ สามารถดาเนิ นการได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในเดื อน
กุมภาพันธ์ ซึ่ งหม้อต้มไอน้ าใหม่น้ ี สามารถใช้เชื้ อเพลิงไม้ท่อนซึ่ งมีราคาตันละประมาณ 900 บาท ขณะที่ เป็ นไม้สับที่สับ
ออกมาเป็ นชิ้น ๆ แล้วมีราคาตันละประมาณ 1,200 บาท แต่ถา้ เป็ นหม้อต้มไอน้ าเก่าที่ตอ้ งใช้ Wood Pallet ซึ่ งมีราคาตันละ
ประมาณ 3,000 บาท ทาให้บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องใช้หม้อต้มไอน้ าใหม่ ซึ่งจะทาให้ตน้ ทุนเชื้อเพลิงลดลงอย่างมาก แต่ตอ้ ง
ยอมรับว่าในช่วงระยะเวลาแรก ๆ ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรยังไม่มีความชานาญพอ ซึ่ งหลังจากนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี นี้
เห็นว่าทางผูค้ วบคุมเครื่ องจักรมีความชานาญมากขึ้นและสามารถดูแลให้มีความเสถียรได้มากขึ้นแล้ว
นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่าตามที่กรรมการได้ช้ ีแจงว่าได้นาเงินไปลงทุน
160 ล้านบาท แต่จากรายงานการประชุมคราวที่แล้วขอสัตยาบันไป 422 ล้านบาท
กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงว่าจานวนเงินที่ช้ ีแจงว่าใช้ 160 ล้านบาทนั้นเป็ นการตอบผูถ้ ือหุน้ ที่สอบถามเกี่ยวกับการ
ปรับปรุ งสายการผลิต 15 สายเท่านั้นไม่รวมถึงการลงทุนในเครื่ องจักรอื่นและอาคารด้วย
ผูร้ ับมอบฉันทะท่านเดิมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่บริ ษทั แจ้งตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงว่ารายงานฉบับนี้เป็ นรายงานฉบับสะสมที่ตอ้ งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบทุก
ระยะเวลาที่ใช้เงินเพิม่ ทุนทุก 6 เดือน โดยรายงานว่าเงินเพิม่ ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหุน้ จานวน 1,198.69 ล้านบาท ได้นาไปใช้ใน
การปรับปรุ งเครื่ องจักรและเพิ่มกาลังการผลิตตั้งแต่ปี 2558 จนถึงเวลาที่รายงานจานวน 391 ล้านบาท (ไม่ใช่เฉพาะที่ลงทุนที่
มีการขอสัตยาบันจานวน 422 ล้านบาท) เงินทุนหมุนเวียน 219 ล้านบาท ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 482 ล้านบาท ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ยังมีเงินเหลืออยูจ่ ากการเพิ่มทุน 105 ล้านบาท
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ท่านเดิมกล่าวเพิ่มเติมว่าเงินเพิ่มทุนจานวน 1,100 กว่าล้านบาท บริ ษทั ใช้ในปี 2559
จานวน 160 ล้านบาท ใช้ในปี 2558 จานวน 422 ล้านบาท ลบด้วย 160 ล้านบาท ใช้ในปี 2558 ไป 240 กว่าล้านบาท จึงอยาก
สอบถามกรรมการตรวจสอบว่าผลตอบแทนการลงทุน IRR ดี ข้ ึนหรื อไม่ การปรับปรุ งคุณภาพเมื่อวัดเป็ นตัวเลขนั้นดีข้ ึน
หรื อไม่อย่างไร จากเงินลงทุน 422 ล้านบาทนี้
นายวิเชี ยร เจี ยกเจิ ม กรรมการตรวจสอบได้ช้ ี แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบคณะนี้ เพิ่งเข้ามารับตาแหน่ ง
ประมาณเดือนเมษายน 2559 แต่การลงทุนโครงการนี้ได้พิจารณาและดาเนินการลงทุนไปก่อนหน้านี้ แล้วจากคณะกรรมการ
ชุดก่อน ซึ่ งหากถามว่าโครงการได้ดาเนิ นการลงทุนไปแล้วหากให้หยุดดาเนิ นการเชื่อว่าจะเกิดความเสี ยหายมากกว่า ส่ วน
เรื่ องผลตอบแทนการลงทุนเชื่อว่าคณะกรรมการชุดก่อนได้พิจารณาแล้ว
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ท่านเดิมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุน 160 ล้านบาท ลงทุนในขณะที่เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบชุดนี้ ดังนั้นน่าที่จะทราบได้วา่ ผลตอบแทนการลงทุน 160 ล้านบาท มีผลตอบแทน IRR ดีข้ ึนอย่างไร จึงควรต้อง
รับผิดชอบและเคยพิจารณาวัดผลตอบแทนการลงทุน IRR หรื อไม่อย่างไร
ประธานชี้แจงว่าการลงทุนในโครงการนี้ ได้แล้วเสร็ จในเดือนตุลาคม และเริ่ มดาเนินการอย่างจริ งจังในปี 2560
ดังนั้นการวัดผลตอบแทนการลงทุนควรต้องรอดูขอ้ มูลในปี 2560 ก่อนจึงจะประเมินได้
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ท่านเดิมกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนควรต้องมีการประมาณการและต้องรู ้ได้วา่ ลงทุน
แล้วได้ผลตอบแทนอย่างไร ซึ่งตัวเลขมีอยูแ่ ล้ว
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ประธานชี้แจ้งว่าในการลงทุนบริ ษทั มีการจัดทาการศึกษาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการเพียงแต่วา่ หาก
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการข้อมูลรายละเอียดมาก ๆ คณะกรรมการมิได้จดั เตรี ยมข้อมูลไว้และขอให้ผถู ้ ือหุน้ ขอรับข้อมูลในภายหลังการ
ประชุมซึ่งบริ ษทั ยินดีให้อยูแ่ ล้ว
นายสุ วรรณ ดาเนิ นทอง กรรมการบริ หาร ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่าการสอบถามรายละเอียดผลตอบแทนการลงทุนเป็ น
ตัวเลขเปอร์ เซ็นต์อย่างละเอียดจากกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการ ซึ่ งบริ ษทั มีความโปร่ งใสและยินดีที่จะให้ขอ้ มูลแก่ผถู ้ ือ
หุน้ ได้ที่บริ ษทั แต่ในเวลาขณะนี้อาจยังไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้โดยชัดเจน
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ ือหุ ้นได้สอบถามเกี่ ยวกับกาไรขั้นต้นว่าบริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตมานานแล้ว ประสิ ทธิ ภาพน่าจะดีข้ ึน แต่ยอดขายกลับลดลงซึ่ งความจริ งแล้วกาไรขั้นต้นน่ าจะดีข้ ึนแต่กลับลดลง และ
เมื่อใดบริ ษทั จะสามารถนาหุน้ กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เห็นว่าปี ที่แล้วมีการยืน่ เรื่ องไปแล้ว รวมทั้งก่อนหน้า
นี้ได้เห็นแจ้งตลาดหลักทรัพย์วา่ บริ ษทั จะขายหุน้ ของบริ ษทั NRE นั้น เป็ นเพราะว่าการลงทุนนี้ไม่ดีแล้วหรื ออย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงว่าการขายหุ ้นของบริ ษทั NRE นั้นไม่ใช่วา่ ธุรกิจของ NRE มีปัญหาในการดาเนิ นการ
ซึ่ งขณะนี้ NRE เริ่ มมีการผลิตและมีรายได้แล้ว แต่เนื่ องจากบริ ษทั มีแผนที่จะลดต้นทุนการผลิตโดยมีแผนที่จะผลิตไฟฟ้าไว้
ใช้เอง ซึ่ งบริ ษทั ได้เริ่ มศึกษาการผลิตไฟฟ้าที่เดิมบริ ษทั ตั้งใจจะทาโรงไฟฟ้าเพื่อประมูลขายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าได้
แต่ขณะนี้ผา่ นมา 1 ปี ยังไม่มีการเปิ ดประมูล แต่บริ ษทั เห็นว่าเนื่องจากในขณะนี้บริ ษทั ต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าประมาณเดือน
ละ 3.5 ล้านบาท และมีหม้อต้มไอน้ าที่มีกาลังการผลิตสูงกว่าที่จาเป็ น ซึ่งขณะนี้บริ ษทั มีแบบแปลนเครื่ องจักรการผลิตไฟฟ้ า
อยูแ่ ล้ว มีพ้ืนที่ดินว่างเหลืออยู่ 100 กว่าไร่ จึงเห็นว่าน่าจะปรับโครงการจากเดิมจะผลิต 10 เมกะวัตต์ มาเป็ น 3 เมกะวัตต์ ไว้
ใช้เอง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 250-300 ล้านบาท บริ ษทั ยังไม่อยากมีการเพิ่มทุนหรื อกูย้ มื เงิน จึงสมควรลดเงินลงทุนที่
ถืออยูใ่ นบริ ษทั NRE เพื่อนาเงินมาใช้ในการทาโรงไฟฟ้าใช้เองนี้ แต่ยงั มีเงินลงทุนเหลืออยูค่ ิดเป็ น 24% หรื อประมาณ 240
ล้านบาท ใน NRE
นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นได้ขอสอบถามเป็ นคาถามสุ ดท้ายในวาระนี้ เกี่ ยวกับการ
ลงทุนในบริ ษทั NRE ว่าบริ ษทั มีการส่ งตัวแทนเข้าไปเป็ นกรรมการในสัดส่ วนของบริ ษทั หรื อไม่ และเงินที่ได้รับจากขายนี้
คุม้ ค่าหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ัด การได้ช้ ี แ จงว่า ในขณะนี้ บริ ษทั ได้ขอเพิ่ มเติ มกรรมการไปอี ก 2 คน ซึ่ ง ขณะนี้ ยัง อยู่ในการ
พิจารณาทั้งสองฝ่ าย ส่ วนเงินที่ได้รับจากการขายนี้ บริ ษทั จะขายในราคามูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ในอัตราหุ ้นละ 100 บาท เท่ากับ
ราคาที่บริ ษทั ได้ลงทุนซื้อหุน้ ในบริ ษทั นี้
นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามกาไรขั้นต้นที่ลดลงในปี 2559 และบริ ษทั จะสามารถนาหุน้ กลับ
เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อใด
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงว่ากาไรขั้นต้นที่ลดลงนี้ เกิดขึ้นมาจากจานวนการขายที่ลดลงและสิ นค้าบางรายการ
ในจานวนหลายรายการเมื่อเปรี ยบเทียบราคาขายกับต้นทุนนั้นไม่เหมือนกัน แต่ถา้ ดูตน้ ทุนการผลิตจริ ง ๆ ในปี 2559 ซึ่งโดย
เฉลี่ยจะมีตน้ ทุนการผลิตลดลง อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารซึ่ งเป็ นอัตราที่คงที่ ส่ วนเรื่ องการนาหุ ้นกลับเข้าไปซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการได้มีการพยายามและเข้าหารื อกับตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผา่ นมา
ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของกาไรสุ ทธิ ที่มีผลใช้บงั คับในปี 2560 นี้ ทาให้บริ ษทั ยังมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนแต่ก็พยายามนาเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
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ผูถ้ ือหุน้ (ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ) สอบถามหลักเกณฑ์ที่ติดขัดในการนาหุน้ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ี แจงเกี่ ยวกับกฎเกณฑ์ของกาไรสุ ทธิ ใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 10
ล้านบาท แต่ในขณะที่บริ ษทั มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานประมาณ 4 ล้านบาทเศษ
คุณเพ็ญประภา บุลภักดิ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ นางสุนนั ท์ วิรุฬห์รัฐ ได้สอบถามว่าเงินที่ขายหุน้ ในบริ ษทั
NRE จานวน 243 ล้านบาท จะเข้าบริ ษทั หรื อไม่ และบริ ษทั NRE มีใบอนุญาตโรงไฟฟ้าหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงว่าเงินที่ได้จากการขายหุ ้นต้องเข้าบริ ษทั เพื่อนามาใช้ในการลงทุนทาโรงไฟฟ้าเพื่อ
ผลิตใช้เอง และขณะนี้บริ ษทั NRE ยังไม่มีใบอนุญาตโรงไฟฟ้า แต่มีการจาหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าแล้ว
นายสุ วรรณ ดาเนิ นทอง กรรมการบริ หารได้อธิ บายเพิ่มเติมว่าสาหรับในการผลิตไฟฟ้ าใช้เองของบริ ษทั จะมี
การขอใบอนุญาตได้ง่ายกว่าการผลิตไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายให้แก่การไฟฟ้า อีกทั้งโรงงานของบริ ษทั ซึ่ งตั้งอยูใ่ นจังหวัดระยอง
ซึ่งมีสวนยางอยูม่ ากนี้เป็ นทาเลที่ดี มีศกั ยภาพสามารถจัดหาเชื้อเพลิงได้
นายฮัง่ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะได้สอบถามหลักเกณฑ์ของกาไรสุทธิกรณี ที่จะนาหุน้ ขอกลับ
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วา่ จะต้องมีกาไรสุทธิติดต่อกันสี่ ไตรมาสหรื อไม่
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ช้ ีแจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของกาไรสุทธิวา่ การจะนาหุน้ กลับเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ จะต้องมีกาไรในสี่ ไตรมาสติดต่อกันหรื อ 1 ปี และจากนั้นจะต้องมีกาไรอย่างต่อเนื่องซึ่งจะไปอีกในไตรมาสที่หา้
และหกด้วย
จากนั้นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสอบถาม หรื อให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ แล้ว
ประธานจึ งขอถื อว่าที่ ประชุ มรั บทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559 โดยไม่มีการออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น ณ วันสิ้นรอบบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานเสนอตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 ที่กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชี
กาไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินของบริ ษทั ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 9445 ในนามบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิ ท จากัด และได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559 ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้ อม
หนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้วตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 รวมทั้งฝ่ ายจัดการยังได้อธิบายผลประกอบการและตัวเลขทางการเงินใน
วาระที่ 2 เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจาปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม โดยมีผเู ้ ข้าประชุมสอบถาม โดยสรุ ปดังนี้
นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานของผูส้ อบบัญชีหน้า 98 ในข้อ ข.
ที่ระบุวา่ บริ ษทั ได้ซ้ือหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั NRE ที่เหมือนกับบริ ษทั ได้ซ้ือหุน้ เพิ่มทุนเพียงฝ่ ายเดียว แต่ยงั มีผถู ้ ือหุน้ อื่นในบริ ษทั
NRE ยังไม่ได้ชาระเงินค่าหุน้ โดยมีลูกหนี้ค่าหุน้ คงค้างจานวนเงิน 179.45 ล้านบาท จึงอยากขอให้ผสู ้ อบบัญชีช่วยอธิบายด้วย
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ช้ ีแจงว่าในหน้ารายงานได้ระบุไว้ชดั เจนแล้วว่าในส่ วน
ของการเพิ่มทุนนี้ผถู ้ ือหุน้ อื่นอีกฝ่ ายหนึ่ง ณ วันที่ระบุในหน้ารายงานยังมิได้ชาระเงินค่าหุน้ มา
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ท่านเดิมได้สอบถามว่าจากการเพิ่มทุนครั้งนี้บริ ษทั ซึ่งถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วน 48.25%
ได้จ่ า ยเงิ น ค่า หุ ้น เพิ่ ม ทุ นไปก่ อ นแต่ ผูถ้ ื อ หุ ้น อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ที่ ถื อ อยู่ 51.75% กลับ ยัง ไม่ ไ ด้ช าระเงิ น ค่า หุ ้น เพิ่ ม ทุ นจึ งขอให้
กรรมการช่วยชี้แจงด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงว่าตามข้อเท็จจริ งที่บริ ษทั NRE ได้มีมติอนุมตั ิให้มีการเพิ่มทุนและชาระเงินค่าหุน้ เพิ่ม
ทุน ซึ่ งบริ ษทั ถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่ วน 48.25% จึงได้มีการลงทุนซื้ อหุน้ และชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุนไปตามสิ ทธิ และสาหรับผูถ้ ือ
หุน้ อื่นยังมิได้ชาระเงินค่าหุน้ นั้นเดิมบริ ษทั ไม่ทราบข้อเท็จจริ งดังกล่าว และเพิ่งจะทราบในภายหลังว่ายังมิได้ชาระเงินค่าหุ ้น
และบันทึกในบัญชีเป็ นลูกหนี้ค่าหุน้
ประธานกรรมการตรวจสอบได้อธิ บายเพิ่มเติมว่าการที่บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั NRE นั้น เป็ นการซื้อ
หุ ้นในส่ วนที่เพิ่มทุนจากสิ ทธิ ที่บริ ษทั มีอยูใ่ นฐานะผูถ้ ือหุน้ เดิม เมื่อมีการเพิ่มทุนถ้าเราดูโครงการจากการที่ลงทุนครั้งแรกมี
การขยายกิจการ และถ้ามีการเพิ่มทุนแล้วบริ ษทั ไม่ลงทุนเพิ่มจะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ลดลง ดังนั้นบริ ษทั จึงต้อง
ตามในสิ ทธิ ที่เรามีอยู่ ซึ่ งเรามิอาจรู ้ได้ว่าผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายอื่นจะซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนหรื อไม่ตรงนี้ เป็ นสิ ทธิ ผูถ้ ือหุ ้นอื่น แต่บริ ษทั มา
ทราบภายหลังตามที่ผสู ้ อบบัญชีที่ได้ไปดาเนินการตรวจสอบบริ ษทั NRE เพราะฉะนั้นที่ถามว่าบริ ษทั ทราบหรื อไม่ในขณะที่
เพิ่มทุนนั้นบริ ษทั มิอาจทราบได้
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริ ษทั ร่ วมจากการที่ตนไปคัดรายชื่อมีผถู ้ ือหุน้ เพียงประมาณ 10
คน ซึ่งรู ้จกั กันหมดเหมือนกับกรรมการ 10 คน ถ้า 3 คน ได้ลงทุนซื้อหุน้ แต่อีก 7 คน ไม่ได้ลงทุนซื้อหุน้ นั้น ท่านผูถ้ ือหุน้ อื่น
นี้จะรู ้สึกอย่างไรที่บริ ษทั มิได้มีการถามหรื อไม่วา่ อีก 7 คน จะลงทุนร่ วมด้วยหรื อไม่
ประธานกรรมการตรวจสอบอธิ บายเพิ่มเติมว่าจากการเพิ่มทุนนี้ ในขณะที่บริ ษทั ประกาศนั้น คณะกรรมการ
บริ ษทั คงพิจารณาเพียงว่าในการเพิ่มทุนครั้งนี้บริ ษทั ควรจะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งจะดีกว่าไม่ลงทุนเพิ่มเติมหรื อไม่เท่านั้น
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ท่านเดิมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แล้ววันนี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการอย่างไรจากเดิมที่บริ ษทั
ถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วน 48.25% ผูถ้ ือหุน้ อีกฝ่ ายมิได้ชาระเงินค่าหุน้ ที่ตอ้ งสิ้นสิ ทธิจากการเพิ่มทุนซึ่งบริ ษทั ควรต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่ของบริ ษทั NRE ดังกล่าวแล้วทาไมจึงไปลงบัญชีลูกหนี้ค่าหุ ้น ซึ่ งความจริ งแล้วตามมาตรฐานการบัญชีไม่ควรลงบัญชี
เป็ นลูกหนี้ค่าหุน้ ซึ่งสัดส่วนการถือหุน้ จาก 48.25% ควรเป็ น 78 หรื อ 85% ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั NRE
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงว่าตัวเลขที่ผถู ้ ือหุน้ แจ้งนั้นคลาดเคลื่อนไปบ้าง ซึ่ งความจริ งถ้าคิดตามทุนชาระแล้ว
จาก 48.25% จะเป็ นประมาณ 59% และขอชี้ แ จงเพิ่ม เติ ม ว่า เมื่ อบริ ษ ัทได้รั บทราบแล้ว ก็ ไ ด้มี ก ารติ ด ตามสอบถามไปที่
กรรมการบริ ษทั NRE ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวได้ตอบว่าขณะนี้ได้ดาเนินการอยู่ ซึ่ งบริ ษทั ได้ขอไปว่าให้รีบดาเนินการให้เสร็ จสิ้น
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไม่อย่างนั้นบริ ษทั จะพิจารณาดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
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นายกัมพล คันธาภัสระ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ นายยงยุทธ จิรพิชิตชัย น.ส.รสิ ตา จิรพิชิตชัย และ น.ส.สุภี
พงศ์สุทธิ นนั ท์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่ชาระค่าหุน้ เพิ่มเติมนั้นน่าจะถือเป็ นการสละสิ ทธิ ในหุน้ เพิ่มทุนไม่ควรที่
จะมีโอกาสที่จะมาชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุนอีกแล้ว และไม่ควรลงบัญชีเป็ นลูกหนี้ค่าหุน้
กรรมการผูจ้ ัดการได้ช้ ี แจงว่าการดาเนิ นการดังกล่าวนี้ เป็ นหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั NRE ควรต้อง
พิจารณาดาเนินการกันต่อไป
ประธานกรรมการตรวจสอบชี้ แจงเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ บริ ษทั ทราบเรื่ อง ซึ่ งบริ ษทั อาจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นมากกว่า
50% นี่ ก็เป็ นที่มาอีกเหตุผลหนึ่ งที่บริ ษทั จึงอยากขายหุน้ ของบริ ษทั NRE ที่ไม่ตอ้ งการให้เป็ นบริ ษทั ย่อยและดาเนิ นการเป็ น
งบการเงินรวม และอีกเหตุผลหนึ่งที่กรรมการผูจ้ ดั การได้อธิ บายแล้วว่าบริ ษทั มีความจาเป็ นในเม็ดเงินเพื่อการลงทุนในการ
ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วย ซึ่งบริ ษทั ตระหนักที่จะยังไม่ตอ้ งการดาเนินการในธุรกิจอื่น จึงพยายามขายหุน้ ส่ วนนี้ ออกเพื่อให้เหลือ
สัดส่วนน้อยเท่าที่จะดาเนินการได้
นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามบุคคลผูซ้ ้ือหุน้ และขั้นตอนดาเนินการทาสัญญา
ซื้อขายหุน้ และชาระเงินค่าหุน้ ของบริ ษทั NRE
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ี แจงว่าบุคคลผูซ้ ้ื อหุ ้นของบริ ษทั NRE นั้น เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษทั NRE และ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมที่เคยขายหุน้ ให้กบั STHAI โดยเบื้องต้นได้จดั ทาเป็ นบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นในการซื้ อขายหุน้ และจะทา
สัญญาซื้ อขายหุ ้นโดยมีเงื่ อนไขจะชาระและรับโอนหุ ้นส่ วนแรกก่อนในจานวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท ภายในวันที่ 19
พฤษภาคม 2560 และหลังจากนั้นจะชาระเงินและรับโอนหุ ้นเป็ นงวด ๆ จนสิ้ นสุ ดภายในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ การทา
รายการดังกล่าวเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ ได้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว
ผูร้ ับมอบฉันทะท่านเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานของผูส้ อบบัญชีหน้า 100 ในเรื่ องความเสี่ ยงที่ระบุ
ว่าบริ ษทั ได้มีการทาสัญญาว่าจ้างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีมูลค่า 40 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายเงินมัดจาตามสัญญาแล้ว
จานวน 36 ล้านบาท เพื่อดาเนินการโรงไฟฟ้า จึงประสงค์จะนาเงินจากการขายหุน้ ของบริ ษทั NRE มาลงทุนทาโรงไฟฟ้านั้น
ซึ่ งบริ ษทั ได้ลงบัญชีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อค่าใช้จ่าย และหากมิได้ดาเนิ นการทราบว่าบริ ษทั จะต้องมีการลงบัญชีเป็ นค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน 36 ล้านบาท ที่อาจทาให้บริ ษทั ต้องขาดทุนและไม่สามารถดาเนิ นการนาหุ ้นกลับเข้ามาซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ จึงขอให้กรรมการช่วยชี้แจงรายละเอียดด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ี แจงรายละเอียดว่าโครงการดังกล่าวนี้ ได้ดาเนิ นการขอสัตยาบันจากผูถ้ ือหุ ้นเรี ยบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ แจ้งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาทราบโดยชัดแจ้งแล้ว เป็ น
สัญญาว่าจ้างการออกแบบและศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้ าขนาด 10 เมกะวัตต์ ซึ่ งได้มีการรั บมอบผล
การศึกษาและแบบของโรงไฟฟ้าเรี ยบร้อย แต่บริ ษทั ยังมิได้ชาระเงินส่ วนสุ ดท้ายอีก 10% เป็ นเงินจานวน 4 ล้านบาท บริ ษทั
จะชาระต่อเมื่อได้มีการขอใบอนุญาต และเริ่ มก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วจึงชาระเงินส่ วนสุ ดท้ายที่เหลือนี้ และตามที่ผถู ้ ือหุน้ ได้
กล่าวแล้วถ้ามิได้มีการลงทุนโรงไฟฟ้ านี้ บริ ษทั อาจต้องตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวซึ่ งอาจเป็ นปั ญหาในการนาหุ ้นของ
บริ ษทั กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่บริ ษทั ได้พิจารณาดาเนินการโรงผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง เพื่อให้
มีการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์น้ ี มิให้ตอ้ งด้อยค่าไปนอกเหนือจากเพื่อการประหยัดในการลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง รวมทั้ง
การผลิตไฟฟ้าบริ ษทั จะได้ไอน้ ามาเพื่อใช้ในการผลิตถุงมือยาง ซึ่งบริ ษทั มีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันอย่างต่อเนื่องโดยการลดต้นทุนการผลิตลง เนื่องจากในธุรกิจนี้ไม่อาจเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์ได้ตามความพึงพอใจ
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นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ ือหุ ้นได้เสนอแนะว่าจากการที่ได้รับทราบข้อมูลแล้วเห็นควรให้บริ ษทั ขายหุ ้น
ของบริ ษทั NRE ออกไปทั้งหมด และสอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษทั มีความมัน่ ใจในการลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้เองจะมีค่าใช้จ่ายถูก
กว่าการซื้อไฟฟ้าซึ่งจะเหมือนกับการบริ หารจัดการหม้อต้มไอน้ าหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงว่าสาหรับโครงการการผลิตไฟฟ้านั้นบริ ษทั มีวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการผลิต
ไฟฟ้า คือ อาจารย์ธราพงษ์ วิทิตศานต์ และผูเ้ ชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ อีก กรณี การบริ หารจัดการเกี่ยวกับหม้อต้มไอน้ านั้นมีปัญหา
เฉพาะช่วงแรกเท่านั้น เกี่ยวกับการป้ อนเชื้อเพลิงและการตันของหม้อต้มไอน้ า แต่หลังจากมีการปรับปรุ งให้มีการเดินเครื่ อง
ได้อย่างสม่าเสมอแล้ว ซึ่งขณะนี้ไม่มีปัญหาดังกล่าว
นายฮัง่ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าเคยได้ไปดูงานเรื่ อง
โรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งบริ ษทั ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ และมีสิ่งที่กงั วลอย่างเช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่หาดใหญ่ ในขณะที่มี
การเซ็นสัญญาจาหน่ายไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิงไม้มีราคาไม่เท่าไร แต่พอเริ่ มผลิตได้ราคาเชื้อเพลิงกลับมีราคาสู งขึ้นเป็ นเท่าตัว
ซึ่ งแม้จะมีค่า ADDER ถึง 9 บาท แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาได้ แม้กระทัง่ เวลาช่วงใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ดเวลา 8.00 – 17.00 น. นั้น ทุก
วันนี้ ยงั ประสบปั ญหาขาดทุน จึงขอฝากให้กรรมการช่วยพิจารณาว่าหากจะดาเนิ นการทาโรงไฟฟ้าควรต้องมีการทาสัญญา
กับผูข้ ายเชื้อเพลิง และมีค่าปรับไว้ล่วงหน้าหรื อควรให้เครื่ องจักรมีความยืดหยุน่ ในการเลือกใช้วตั ถุดิบให้มีการเปลี่ยนแปลง
ได้โดยทันที
ประธานได้ช้ ี แจงเพิ่มเติ มว่าปกติการดาเนิ นงานโรงไฟฟ้ านั้นผูผ้ ลิตจะต้องมีการจัดทาสัญญาจัดซื้ อวัต ถุดิบ
เชื้อเพลิงไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอน ซึ่ งหากไม่มีการทาสัญญาไว้การขอกูย้ ืมเงินจากธนาคารไม่สามารถดาเนิ นการได้ อีกทั้ง
กรณี ของบริ ษทั NRE นั้นยังมีโครงการที่ จะทาโรงไฟฟ้ าอยู่เนื่ องจาก NRE มีวตั ถุดิบเชื้ อเพลิงอยู่มากมายมีความได้เปรี ยบ
ผูอ้ ื่นและมีโอกาสมากกว่าคู่แข่งขัน เนื่ องจากมีวตั ถุดิบเชื้ อเพลิงอยู่ในมือพร้อมแล้ว ซึ่ งผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าหากไม่มี
วัตถุดิบอยูใ่ นมือไม่มีสญ
ั ญาการจัดซื้อวัตถุดิบไว้เป็ นเวลา 10-20 ปี จะไม่สามารถดาเนินการได้อย่างแน่นอน
นายกฤช ภิริสินสุ ทธิ์ ผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความเห็นว่าบริ ษทั กาลังหลงประเด็นที่ได้อธิ บายว่าต้องการลดต้นทุน
พลังงานอยูต่ ลอดเวลา หรื อเพิ่มศักยภาพการผลิตโดยการปรับปรุ งเครื่ องจักรที่มีอายุเกือบ 20 ปี และมีกาลังผลิตอยู่ 7,000 ชิ้น
ต่อชัว่ โมง แต่ทราบหรื อไม่วา่ โรงงานผลิตถุงมือยางในมาเลเซี ยสามารถผลิตได้ 18,000 – 20,000 ชิ้น ต่อชัว่ โมง ทาไมบริ ษทั
ไม่มีแนวคิ ดที่ จะปรั บปรุ งและเปลี่ ยนสายการผลิ ตใหม่ STHAI มี ที่ดินที่ เหลื ออยู่สามารถนาเครื่ องจักรมาทาได้ และตน
ประเมินว่าการนาเครื่ องจักรใหม่มาใช้เงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แล้วบริ ษทั มาปรับปรุ งเครื่ องจักรเก่าที่ มีสภาพเป็ นขยะ ใน
จานวนเงิน 100 – 200 ล้านบาท ในขณะเดียวกันถ้านาเครื่ องจักรใหม่ที่สามารถนามาจากมาเลเซี ยได้ เพราะเคยเป็ นประธาน
กรรมการตรวจสอบของ STHAI มาก่อน และที่เคยให้บริ ษทั ทาเพราะคิดว่าต้องใช้เงินเยอะเมื่อเป็ นบริ ษทั มหาชนแล้วน่าจะมี
เครื่ องจักรใหม่ได้ ทาไมบริ ษทั ไม่เคยจัดหาเครื่ องจักรใหม่มาทา คิดแต่จะลดต้นทุนเท่านั้น เคยคานึ งถึง Economy of Scale
หรื อไม่ เครื่ องจักรใหม่ ๆ สายการผลิตใหม่มีเยอะเลย เครื่ องจักรดี ๆ สามารถผลิตได้มากกว่า 2 เท่าของ STHAI ที่ผลิตอยูใ่ น
ทุกวันนี้ เชื่อว่ามีผจู ้ าหน่ายเครื่ องจักรหลายรายที่นามาเสนอให้ STHAI ตกไม่เกิน 100 ล้านบาท สามารถทาให้ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ สามารถผลิตแข่งกับมาเลเซียได้ เนื่องจากต้นทุนราคายางของเราถูกกว่า สาหรับเชื้อเพลิงนั้นเห็นว่าใช้แก๊สดีที่สุด แต่
ต้องเดิ นท่อแก๊สไกลซึ่ งเห็ นได้ว่ากรรมการไม่เคยคิดประเด็นนี้ เลย นอกจากการลดต้นทุ นด้านพลังงาน ซึ่ งจริ ง ๆ แล้ว
Economy of Scale นั้นอยูท่ ี่เครื่ องจักรถ้าผลิตได้มากต้นทุนจะลดลง เราไม่ตอ้ งการลดต้นทุนพลังงานแต่ตอ้ งการเครื่ องจักร
ใหม่ที่สามารถต่อสูก้ บั คู่แข่งได้ เพราะ STHAI เป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกถุงมือยางควรต้องให้ความสาคัญกับ Economy of Scale
ซึ่งขณะนี้รัฐบาลให้ความสนับสนุนในอุตสาหกรรมโดยการลดภาษีอากรอยูด่ ว้ ย
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ผูถ้ ือหุน้ (ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ) ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั NRE ที่เชื่อว่ามีผลประกอบการขาดทุน
หาก STHAI ถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั NRE เกินกว่า 50% จะต้องจัดทางบการเงินรวมแล้วทาให้ STHAI ที่มีกาไรอยูไ่ ม่ถึง 10 ล้าน
บาท ทาให้กาไรของ STHAI ลดลงไปอีก และหมดโอกาสที่จะนาหุน้ กลับเข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทางคณะกรรมการ
บริ ษทั มีความเห็นอย่างไร นอกจากนี้มีผถู ้ ือหุน้ ได้ฝากสอบถามเรื่ องแนวโน้มผลประกอบการของปี 2560 จะเป็ นอย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงว่าผลประกอบการของบริ ษทั NRE ตามงบการเงินแสดงผลว่าในปี 2559 ขาดทุนอยู่
1 ล้านบาทกว่า และบริ ษทั ได้รับรู ้ส่วนได้ส่วนเสี ยจากการลดมูลค่าในเงินลงทุนแล้ว ซึ่ งขณะนี้ บริ ษทั NRE เริ่ มจะมีรายได้
และจะสามารถสร้างผลกาไรได้ในอนาคต ซึ่ งขณะนี้ การรับรู ้งบกาไรขาดทุนจาก NRE ตามงบการเงินรวมนั้นยังไม่เกิดขึ้น
ซึ่งบริ ษทั คงจะต้องพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชีต่อไป ซึ่งหากการขายหุน้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดีสดั ส่ วนการถือหุน้ อยูใ่ น NRE จะ
เหลืออยูป่ ระมาณ 24% จะทาให้ปัญหานี้ หมดไปเช่นกัน สาหรับแนวโน้มผลประกอบการในปี 2560 บริ ษทั ได้มีการวางแผน
ดาเนิ นการรวมทั้งคาแนะนาของอดี ตประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั จะนาไปพิจารณา ซึ่ งขณะนี้ บริ ษทั ได้มีการทา
บันทึ กความเข้าใจเบื้ องต้นกับ WRP Group กลุ่มผูผ้ ลิ ตถุงมือยางรายใหญ่ในประเทศมาเลเซี ย เพื่อจะนาเข้าถุงมื อยางมา
จาหน่ายในประเทศเป็ นการสร้างยอดขายและผลกาไรอีกทางหนึ่งด้วย
จากนั้น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสอบถาม หรื อให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ แล้ว ประธานจึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 28.
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 2 คน คิดเป็ นจานวน 3,226,600 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุน้
และผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มรวมกันทั้งสิ้ น 183 คน นับจานวนหุ ้นรวมกันได้ 12,299,132,285 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ
76.9539 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ เป็ นเสี ยงข้างมาก อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุ นและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
6,543,884,009
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
54.7620
ไม่เห็นด้วย
5,405,802,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
45.2380
งดออกเสี ยง
349,445,490
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมจานวน
12,299,132,285 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2559

ประธานเสนอตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36
กาหนดไว้วา่ ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปั นผล
จากงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มี กาไรสุ ทธิ เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี 5.78 ล้านบาท แต่ยงั มี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ 913.66 ล้านบาท
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสอบถาม
หรื อให้ขอ้ คิดเห็นใด ๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 โดยจะต้องได้รับ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 28.
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเสี ยงข้างมากอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 มีคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
8,603,905,150 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
91.9694
ไม่เห็นด้วย
751,280,294 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
8.0306
งดออกเสี ยง
2,943,946,841 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมจานวน
12,299,132,285 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ

ประธานเสนอตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 13 ที่กาหนดไว้วา่
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ง โดยให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่ง
นานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามารับตาแหน่งใหม่ได้
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระจานวน 4
ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายศุภชัย สุกาญจนาภรณ์
2. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช
3. พล.ต.ต.สันติ วิจกั ขณา
4. นายเสรี ปรัชญกุล
ทั้งนี้ นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิ ช และนายเสรี ปรัชญกุล กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ 2 ท่าน มีความ
ประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง และให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาดาเนิ นการตาม
ความเหมาะสมต่อไป
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และได้พิ จ ารณาถึ ง ความรู ้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จาเป็ นครอบคลุมต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และความหลากหลายวิชาชี พที่
สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิ จการและสามารถช่วยพัฒนาบริ ษทั รวมถึงผลการปฏิ บตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา
ดัง นั้น คณะกรรมการบริ ษทั พิ จารณาเห็ นว่า จานวนกรรมการบริ ษ ัทที่ เหลื อ อยู่จ านวน 8 ท่ า น โดยไม่นับ
กรรมการที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ งนั้น ได้เพียงพอต่อการบริ หาร
กิ จการของบริ ษทั รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านที่ ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการบริ ษทั มี ค วาม
เหมาะสมและหลากหลายในวิช าชี พอันเป็ นประโยชน์แ ก่ กิจการของบริ ษทั แล้ว จึ ง เสนอให้ที่ประชุ ม พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
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1.
2.

นายศุภชัย สุกาญจนาภรณ์
พล.ต.ต.สันติ วิจกั ขณา

และเพื่อความโปร่ งใส ในฐานะประธานในที่ประชุม จึงขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกรุ ณาออกจาก
ห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ
เสร็ จสิ้นแล้วจะขอเรี ยนเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถดู รายละเอี ยดกรรมการเกี่ ย วกับประวัติ ส่ วนตัว วุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ ท างาน
สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ข้อมูลการดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั หรื อกิจการอื่น ๆ และประวัติการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม โดยสรุ ปดังนี้
นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามในวันนี้มีกรรมการว่าง 4 คน เท่าที่ทราบในมติ
ที่ประชุมให้เสนอแต่งตั้งกลับ 2 คน และให้พิจารณาคราวต่อไปถึงความเหมาะสม ดังนั้น ในวันนี้ ตนสามารถที่จะเสนอชื่อ
บุคคลเข้ารับคัดเลือกได้ 4 คนใช่หรื อไม่
ประธานชี้ แจงว่าการเสนอคัดเลือกกรรมการปกติควรจะต้องมี กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้ องต้น ก่ อน
โดยเฉพาะถ้ามี การประกาศเสนอในขณะนี้ จะเป็ นการลิ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่รู้ล่วงหน้าว่ามี การเสนอบุคคลในที่
ประชุมด้วยในวันนี้ ฉะนั้นการที่จะเชิ ญบุคคลเข้ามาเป็ นกรรมการควรต้องมีประวัติให้ผถู ้ ือหุ ้นได้พิจารณาทราบล่วงหน้า
หรื ออย่างน้อยควรต้องมีการหารื อเบื้องต้นว่าบุคคลที่จะสมัครเข้ามาเป็ นกรรมการมีความรู ้ความสามารถในธุรกิจนี้ หรื อมี
วิสัยทัศน์ที่จะช่วยบริ หารกิ จการงานของบริ ษทั อย่างไร ดังนั้นในครั้งนี้ บริ ษทั จึ งเสนอ 2 ท่าน ซึ่ งเพียงพอต่อการบริ ห าร
กิจการของบริ ษทั ให้เป็ นตามวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา
นายวิจกั ษณ์ พงษ์พนั ธ์ปัญญา ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความเห็นว่าการเสนอกรรมการเพื่อเข้ามา
ช่วยในการบริ หารและตรวจสอบดูแลเป็ นสิ่ งที่ดีเชื่อได้วา่ การที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อเข้ามานั้นคงพิจารณาแล้วว่ามีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่
เพียงพอและย่อมเป็ นสิ่ งที่ดีต่อองค์กร จึงไม่น่าจะปิ ดกั้นเลือกเพียงแค่ 2 ท่าน ที่มีอยู่ มิฉะนั้นจะเป็ นการเลือกบุคคลเท่าที่เคยมี
อยูแ่ ล้วเท่านั้น หรื อถ้ายังไม่พร้อมยังไม่จาเป็ นต้องพิจารณาในวาระนี้เท่านั้นก็ได้
ประธานชี้แจงว่าเห็นด้วยกับผูถ้ ือหุน้ เพียงแต่เห็นว่าการเสนอชื่อบุคคลน่าจะเปิ ดโอกาสให้เป็ นการทัว่ ไปเพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้มาในวันนี้ได้มีโอกาสบ้างเท่านั้น
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชยั เจริ ญจิตต์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ นายสิ ทธิ วฒั น์ สหวัฒน์ ได้เรี ยนว่าผูร้ ับมอบอานาจ
ได้มอบอานาจตามหนังสื อมอบอานาจแบบ ข. โดยแสดงเจตจานงค์ในการลงคะแนนเลือกกรรมการไว้ในวาระนี้ ดังนั้นตาม
กฎหมายมหาชนท่านประธานควรต้องพิจารณาให้เป็ นไปตามระเบียบวาระโดยเคร่ งครัด ซึ่งหากเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอ
ชื่อบุคคลอื่นมาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่เสนอ 2 ท่านนี้ จะทาได้หรื อไม่ และจะตัดสิ นใจเลือกได้อย่างไรตรงนี้ตนเห็น
ด้วยที่ผถู ้ ือหุน้ จะเสนอชื่อบุคคลใดก็ได้ และไม่ได้เป็ นการปิ ดกั้นแต่เป็ นการลิดรอนสิ ทธิและตนจะลงคะแนนเสี ยงได้อย่างไร
จะตอบผูม้ อบฉันทะได้อย่างไร ท่านประธานควรต้องพิจารณาให้เป็ นไปตามระเบียบวาระอย่างเคร่ งครัด
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นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ได้กล่าวว่าบริ ษทั ไม่ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีการเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ามาเป็ นกรรมการ ซึ่ งกรรมการสรรหาควรต้องแจ้งก่อนว่าวันนี้ กรรมการว่างอยู่ 4 คน กรรมการเสนอ 2 คน และ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอมาอีก 2 คนได้แล้ว ตนจะไม่ขอเสนอเลยในวันนี้ และเชื่อว่าเป็ นการผิดกฎหมาย จึงเห็นควรให้มี
การเสนอกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้บริ ษทั มีกาไรและมีผลตอบแทน บริ ษทั ควรต้องดาเนิ น
กิจการเป็ นไปตามหลักการดาเนินกิจการที่ดีควรเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้เสนอ ดังนั้นขอให้ท่านประธานพิจารณาตัดสิ นใจ
ประธานชี้แจงว่าการเสนอวาระนี้เป็ นมติของคณะกรรมการที่ให้มีกรรมการ 8 คน ก็เพียงพอและมิได้ให้เปิ ดรับ
เพิ่มเติมจึงมิได้ประกาศเชิญให้มีการเสนอชื่อ และขอเรี ยนเชิญที่ปรึ กษากฎหมายให้ความเห็นต่อที่ประชุม
ที่ปรึ กษากฎหมายให้ความเห็นว่าตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด ตามมาตรา 105 ได้กาหนดว่าประธานในที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าที่ ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ตอ้ งดาเนิ นการ
ประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ 2 กรณี 1) ที่ ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลาดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม 2) ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะขอให้ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่ กาหนดไว้ในหนังสื อนัด
ประชุมอีกก็ได้
ว่า ที่ ร.ต.ณรงค์ชัย เจริ ญ จิ ตต์ ผูร้ ั บ มอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้นได้เสนอว่า ตามกฎหมายมหาชนก าหนดไว้ว่า
คณะกรรมการบริ ษทั มหาชนมีไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่ทราบตามข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับเรื่ องกรรมการกาหนดไว้กี่ท่าน
เห็นว่าถ้ากรรมการที่เหลืออยูส่ ามารถนาหุน้ ของ STHAI กลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ดังนั้นจานวนกรรมการจะ
มีเท่าใดไม่สาคัญ ยิง่ เสนอเข้ามามากก็ยงิ่ เสี ยค่าใช้จ่ายผลตอบแทนของกรรมการมากเพราะฉะนั้นเห็นว่ากรรมการเท่าที่เหลือ
ก็เพียงพอต่อการบริ หารจัดการแล้ว
ประธานชี้ แจงว่าจาเป็ นจะต้องดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อนัดประชุ มดังที่ ส่งให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว และไม่มีการเสนอขอหรื อทักท้วงอย่างไร จึ งขอให้ดาเนิ นการเป็ นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม
นายวิจกั ษณ์ พงษ์พนั ธ์ปัญญา ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความเห็ นว่าตามที่ เสนอนี้ เป็ นวาระการ
พิจารณาแต่งตั้งในวาระเดียวกัน เพียงแต่เห็นว่ายังมีจานวนกรรมการที่วา่ งอยู่ 2 ท่าน จึงมีการนาเสนอบุคคลอื่นขึ้นมาเท่านั้น
ไม่ได้เป็ นการเสนอต่างวาระ หรื อนอกเหนื อจากวาระการประชุมเดิม อีกทั้งกรรมการที่ เสนอขึ้นมานั้นอาจจะได้รับเลือก
หรื อไม่กไ็ ด้
ประธานกล่าวว่าตนจึงพยายามชี้แจงว่าจะเป็ นการลิดรอนสิ ทธิของบุคคลอื่นที่อาจจะเสนอบ้างถ้าต้องการเสนอ
ในวันนี้ อย่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอื่นที่ได้รับมอบอานาจแบบ ข. จะพิจารณาลงคะแนนอย่างไร
นายวิจกั ษณ์ พงษ์พนั ธ์ปัญญา ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นให้ความเห็นว่าในเมื่อบริ ษทั ไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้น
เสนอเข้ามา แต่เมื่อมีผถู ้ ือหุน้ อื่นเห็นว่ามีความพร้อมที่จะเสนอเข้ามาไม่น่าเป็ นผลเสี ยต่อบุคคลอื่นและในคราวหน้าผูอ้ ื่นก็ยงั
เสนอเข้ามาบ้างก็ได้
นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช กรรมการบริ หาร ชี้แจงว่าข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้วา่ กรรมการมีไม่นอ้ ยกว่า 5
คน โดยไม่ได้กาหนดจานวนที่ แน่ นอนไว้ ดังนั้นการกาหนดจานวนกรรมการ 8 คน แล้วจะตั้งให้เป็ นกรรมการ 10 คน
ข้อบังคับไม่ได้กาหนดไว้จึงเห็นว่าถูกต้องแล้ว

- 21 -

ที่ปรึ กษากฎหมายได้แสดงความคิดเห็นตามหนังสื อเชิ ญประชุม คณะกรรมการได้กาหนดไว้ชดั เจนว่าจานวน
กรรมการบริ ษทั ที่เหลืออยูจ่ านวน 8 ท่าน โดยไม่นบั รวมกรรมการ 2 ท่านที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง จึงชัดเจนว่าเสนอให้กาหนดจานวนไว้ 8 ท่านเพียงพอ และขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง
2 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นว่าข้อบังคับมิได้ห้ามมิให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ
บุคคลอื่นเข้ามาแข่งขันกันกับบุคคลอื่นที่กรรมการเสนอไว้ จึงเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอเช่นกัน
ประธานขอให้ที่ปรึ กษากฎหมายให้ความคิดเห็น
ที่ ปรึ กษากฎหมายให้ความเห็ นว่าตามข้อบังคับกาหนดว่าให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้
เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ ง ๆ จะใช้คะแนนเสี ยงที่ตนมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กรรมการคนใดมากหรื อน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
แต่ท้ งั นี้ในระบบการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และการนับคะแนนเสี ยงของบริ ษทั ผูร้ ับจ้างภายนอกและอิสระที่บริ ษทั
ได้ว่าจ้างนี้ ใช้เป็ นระบบการลงคะแนนที่ให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนโดยเห็นด้วย งดออกเสี ยง หรื อบัตรเสี ย เท่านั้น
เหมือนกับบริ ษทั มหาชนอื่น ๆ ที่เลือกใช้ในระบบดังกล่าวเช่นกัน จึงขอหารื อต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมจะต้องพิจารณาให้
เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมและคณะกรรมการได้เสนอว่าจานวนกรรมการบริ ษทั ที่เหลืออยู่ 8 คน นั้นเพียงพอแล้ว
จึงเสนอกรรมการ 2 ท่านที่ครบกาหนดออกตามวาระให้ที่ประชุมลงคะแนนโดยใช้คะแนนเสี ยงข้างมากไปก่อน และหากผู ้
ถือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยสามารถลงคะแนนเป็ นอย่างอื่นได้ และเมื่อกรรมการไม่ได้เสี ยงข้างมากก็ไม่ได้เป็ นกรรมการ และ
หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเสนอเป็ นอย่างไรก็เสนอในวาระเรื่ องอื่น ๆ ก็ได้
นายวิจกั ษณ์ พงษ์พนั ธ์ปัญญา ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นว่าหากเกิดปั ญหาที่วธิ ีการและ
ระบบก็ให้มีการพิมพ์บตั รลงคะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอว่าคณะกรรมการบริ ษทั ก็ไม่อยากกระทาผิดกฎหมายจึงอยากให้ที่
ปรึ กษากฎหมายให้ความเห็นว่าจะมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็ นกรรมการเพิ่มเติมได้หรื อไม่ และหากกระทาได้ก็สามารถทา
ได้ 2 วิธี ซึ่ งอีกวิธีหนึ่ งถ้าที่ประชุมต้องดาเนิ นการตามระเบียบวาระการประชุมแล้วก็ให้ดาเนิ นการลงมติเลือกตั้งกรรมการ
ตามที่เสนอนี้ 2 ท่านในรอบแรกไปก่อน ส่วนที่เหลืออีก 2 ท่านให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอมาอีก 2 ท่าน ในวาระเรื่ องอื่น ๆ
นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความเห็ นว่าการเสนอวาระอื่น ๆ ต้องใช้คะแนน
เสี ยง 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด และที่เสนอนี้ไม่ได้เสนอในวาระเรื่ องอื่น ๆ แต่เพื่อให้มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชยั เจริ ญจิตต์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ สังเกตว่า แม้ผถู ้ ือหุน้ จะสามารถใช้สิทธิเสนอ
ได้ แต่ผถู ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะไม่เคยรับรู ้กบั การเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเลย และสิ่ งที่ผถู ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะมาได้พิจารณาเฉพาะ
บุคคล 2 ท่าน ที่เสนอกลับมาดารงตาแหน่งว่าเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่รู้เลยว่าที่ประชุมแห่งนี้จะมีการเสนอชื่อมา
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แข่งขันอีก 2 ท่าน ไม่รู้มาก่อนเลยอย่างนี้เป็ นการรอนสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้มาหรื อไม่ จึงขอให้ประธานและกรรมการได้โปรด
พิจารณาเพราะมิฉะนั้นผูร้ ับมอบฉันทะไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอมาอีก 2 ท่านได้เลย ผูร้ ับมอบฉันทะ
เปรี ยบเหมือนเป็ นตัวแทนที่ไม่สามารถกระทาไปเกินกว่าอานาจที่ตวั การมอบหมายไว้ได้เลย
เมื่อที่ ประชุมได้แสดงและรับฟั งความคิดเห็นจากทุกฝ่ ายเรี ยบร้อยแล้ว ประธานชี้ แจงว่าในเมื่อมีขอ้ โต้แย้ง 2
อย่างในที่ ประชุม จึ งจาเป็ นจะต้องคงการเสนอให้พิจารณาเป็ นไปตามระเบียบวาระที่กาหนดในหนังสื อเชิ ญประชุม และ
ตามที่เรี ยนให้ทราบแล้วว่าถ้าให้มีเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพิ่มเติมก็ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้มีการเสนอชื่อเป็ นการทัว่ ไปเพื่อให้รับรู ้
ล่วงหน้า โดยทัว่ กันทุกคน และที่ประชุมนี้ได้ให้ขอ้ คิดเห็นจนเป็ นที่พอใจตามสมควรแล้ว
จากนั้นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสอบถาม หรื อให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึ งขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ โดยกรรมการแต่ละท่านต้องได้รับคะแนน
เสี ยงเห็นด้วยด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 28.
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ เป็ นเสี ยงข้างมากแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระ
จานวน 1 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์
เห็นด้วย
6,313,383,639
ไม่เห็นด้วย
5,971,748,646
งดออกเสี ยง
14,000,000
บัตรเสี ย
รวมจานวน
12,299,132,285

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

51.3904
48.6096
100.00

สาหรับกรรมการ 1 ท่าน ที่ ครบกาหนดออกตามวาระไม่ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากไม่ได้คะแนนเสี ยงข้างมาก ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
พล.ต.ต.สันติ วิจกั ขณา
เห็นด้วย
386,804,112
ไม่เห็นด้วย
11,894,028,173
งดออกเสี ยง
18,300,000
บัตรเสี ย
รวมจานวน
12,299,132,285

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
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3.1497
96.8503
100.00

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานเสนอตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 29 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้พิ จ ารณาหลัก เกณฑ์ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนส าหรั บ
กรรมการบริ ษทั ได้แก่ ผลประกอบการของบริ ษทั ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรี ยบเทียบกับธุรกิจใน
ประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจสาหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2560 ดังนี้
1.

ค่ าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า ง ๆ ให้ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น
เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริ ษทั ให้ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
2.

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อยต่ าง ๆ
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ครั้งละ 15,000 บาท
กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ครั้งละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการแต่ละคณะจะได้รับเบี้ยประชุมของแต่ละคณะไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง แม้วา่ จะมีการ
ประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนก็ตาม ซึ่งเป็ นการเพิ่มเติมข้อจากัดจากการจ่ายครั้งก่อน
การกาหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมนี้เป็ นอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2559 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปี 2560 นี้กาหนดให้มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่เกิน 7 ล้านบาท
เท่ากับปี ที่แล้ว
สาหรับปี 2559 บริ ษทั ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ในหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ตารางสรุ ปค่ าตอบแทนในปี 2559
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

17 ครั้ง

10 ครั้ง

6 ครั้ง

5 ครั้ง

ค่าตอบแทนรายเดือน
(คณะกรรมการ 10 ท่าน)

4,257,500

-

-

-

ค่าเบี้ยประชุม

1,550,000

350,000

210,000

17,000

5,807,500

350,0000

210,000

17,000

ค่ าตอบแทน
จานวนการประชุมในปี 2559

รวม
รวมค่ าตอบแทนทั้งสิ้น

6,542,500 บาท
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ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคานึ งถึง
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ตามอัตราดังกล่าว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมโดยสรุ ปดังนี้
นายสนธยา น้อยเจริ ญ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นได้สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ
นั้นมีเงินเดือนนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการด้วยหรื อไม่ และถ้ามีแต่เนื่ องจากต้องปฏิบตั ิงานในบริ ษทั เป็ นประจา
อยูแ่ ล้ว เห็นควรพิจารณาว่าสมควรรับค่าตอบแทนกรรมการอีกส่วนหนึ่งด้วยหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การชี้ แจงว่าในฐานะที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานเหมือนกับพนักงานทัว่ ไปจะได้รับค่าจ้างเงินเดือนใน
อัตราเดื อนละ 290,000 บาท และเนื่ องจากอยู่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามกฎหมายต่าง ๆ จะมีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยเหมือนกับกรรมการทุกท่าน
ดังนั้นเพื่อความสบายใจของผูถ้ ือหุน้ นี้ สาหรับส่วนของเบี้ยประชุมจะขอปฏิเสธไม่รับตามที่ต้ งั ใจไว้อยูแ่ ล้ว
จากนั้นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสอบถาม หรื อให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ อนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทน โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29. และตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 90
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ไม่อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
6,938,364,467
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
56.4134
ไม่เห็นด้วย
5,360,767,818
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
43.5866
งดออกเสี ยง
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมจานวน
12,299,132,285
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และกาหนดค่ าสอบบัญชี

ประธานเสนอตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั โดยการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับความรู ้ความสามารถของทีมผูส้ อบบัญชี ผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา ภาระและปริ มาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่า
สอบบัญชีรวมทั้งการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับข้อกาหนดในการหมุนเวียนของผูส้ อบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จึ งได้นาเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัดโดย นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์
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สกุล (ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3500) หรื อนายเสถียร วงศ์สนันท์ (ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3495) หรื อ นางสาว
กุลธิดา ภาสุรกุล (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946) หรื อนายวิชยั รุ จิตานนท์ (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054) หรื อ นาย
ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดในวันที่
31ธันวาคม 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่ ง เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และในกรณี ที่
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ ให้บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิ ท จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตอื่นของบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั มาปฏิบตั ิงานแทนได้ ทั้งนี้
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 2,000,000.- บาท และค่าบริ การอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริ ง
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ ส่ วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ร่ วม /
ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด
รวมทั้งยังได้แสดงตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2555 – 2559 ตามที่บริ ษทั ได้แสดงรายละเอียดในหนังสื อ
เชิญประชุมแล้ว ดังนี้
เปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีปี 2555 - 2559

บจก.เอเอ็นเอส ออดิท
รายการ
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,800,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,400,000.-

(หน่ วย :บาท)
บจก. เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท
แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ รี่
เซอร์ วสิ เซส
ปี 2555
ปี 2555
(แก้ ไข)
350,400.-

950,000.-

136,900.-

12,790.-

97,650.-

1,922,920.- 1,625,965.- 1,604,341.- 1,536,900.-

363,190.-

1,047,650.-

(Audit Fee)
2. ค่าบริ การอื่น

122,920.-

125,965.-

104,341.-

(Non-audit Service Fee)
รวม

จากนั้น เมื่อประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมสอบถาม หรื อให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชี โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 28.
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเสี ยงข้างมากแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดในวันที่
31 ธันวาคม 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชี มีคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
8,224,458,627
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
68.0603
ไม่เห็นด้วย
3,859,609,658
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
31.9397
งดออกเสี ยง
215,064,000
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมจานวน
12,299,132,285
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท

ประธานเสนอเนื่องจาก บริ ษทั ประสงค์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงาน
ทะเบียนหุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของนายทะเบียนหุน้ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจานวน 2 ข้อ ตามรายละเอียด
ซึ่งได้แสดงเปรี ยบเทียบกับข้อบังคับเดิมดังรายละเอียดที่ปรากฎในหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4. และข้อ 5. ของ
บริ ษทั ใหม่ เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานทะเบียนหุ ้น และเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
นายทะเบียนหุน้ เป็ นดังนี้
ตารางแก้ ไข
ข้ อบังคับใหม่
ข้อ 4. หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละเท่า ๆ
กัน และเป็ นหุน้ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยหุน้ ทุกหุน้ ต้องใช้
เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุน้
ข้อ 5. ใบหุ ้นของบริ ษทั จะต้องมีกรรมการลงหรื อพิมพ์
ลายมือชื่ อไว้อย่างน้อยหนึ่ งคน แต่กรรมการอาจมอบหมาย
ให้นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้โดยการลงลายมือ
ชื่อดังกล่าวนั้น ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
หากบริ ษัท มอบหมายให้ บริ ษัท ศู น ย์รั บ ฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบี ยนหุ ้นของ
บริ ษทั วิธีปฏิ บัติเกี่ ยวกับงานทะเบี ยนของบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามที่นายทะเบียนหุน้ กาหนด

ข้ อบังคับเดิม
ข้อ 4. หุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละ
เท่า ๆ กัน และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุน้

ข้อ 5. ใบหุน้ ของบริ ษทั เป็ นใบหุน้ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ใบหุน้ ของบริ ษทั ทุกฉบับจะต้องมีกรรมการลง
หรื อพิมพ์ลายมื อ ชื่ อ ไว้อ ย่า งน้อ ยหนึ่ งคน อย่างไรก็ ต าม
กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ ้นตามกฎหมาย
ว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ลงหรื อพิ ม พ์
ลายมือชื่ อแทนก็ได้โดยการลงลายมื อชื่ อดังกล่าวนั้น ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
หากบริ ษ ัท มอบหมายให้ บริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของ
บริ ษทั วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามที่นายทะเบียนหุน้ กาหนด
จากนั้นเมื่อประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมสอบถาม หรื อให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมใด ๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ อนุมตั ิให้แก้ไขเพิม่ เติม
ข้อบังคับของบริ ษทั โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ไม่อนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ตามที่กรรมการเสนอด้วยมีคะแนน
เสี ยงน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 มีคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
8,520,054,654
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
69.2736
ไม่เห็นด้วย
3,729,463,531
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
30.3230
งดออกเสี ยง
49,614,100
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.4034
บัตรเสี ย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมจานวน
12,299,132,285
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรื อเสนอข้อคิดเห็นในเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบวาระการประชุม
คุณเพ็ญประภา บุลภักดิ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นได้สอบถามผลประกอบการไตรมาส 1/2560 และ
เนื่องจากบริ ษทั มีระยะเวลาเหลือเพียง 5 ไตรมาสนั้น บริ ษทั มีแผนงานที่จะแก้ไขมิให้ถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์อย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การชี้ แจงว่าผลประกอบการไตรมาส 1/2560 อยู่ในระหว่างการสอบทานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ ง
ขณะนี้ ยงั คงไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้ และจะสามารถเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ ได้ในราวกลางเดือนหน้า
สาหรับแผนงานที่จะนาหุน้ กลับเข้าทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์น้ ี ในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การขอยืนยันว่าบริ ษทั ยังคงมี
เป้ าหมายที่จะนาพา STHAI เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เร็ วที่สุด โดยจะพยายามปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ และจะแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
รวมทั้งกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามการนาเข้าถุงมื อยางจากมาเลเซี ยมาจาหน่ ายในประเทศนั้น ดังที่ ทราบดี ว่า
ประเทศมาเลเซี ยมีกระบวนการผลิตที่ทนั สมัย จึงมีแผนงานที่จะนาถุงมือยางที่สามารถนาเข้ามาจาหน่ายในประเทศโดยไม่
ต้องลงทุนเครื่ องจักรใหม่ในการผลิตเอง
นายสรร จันทร์เกษมพร ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามการลงทุนโรงไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ แต่จะใช้เพียง 3 เมกะวัตต์น้ นั จะ
มีความคุม้ ค่าหรื อไม่และการใช้วตั ถุดิบเรามีตน้ ทุนเท่าใดจะสามารถผลิตให้ถูกกว่าซื้ อจากการไฟฟ้ าหรื อไม่ รวมทั้งยังให้
คาแนะนากรณี การลงคะแนนเสี ยงว่าควรจะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยไว้ดว้ ย
ประธานชี้ แจงว่าเบื้องต้นบริ ษทั มีโครงการจะทาโรงไฟฟ้ า 10 เมกะวัตต์ เพื่อขายให้กบั การไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นอีก
ธุรกิจหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริ ษทั ดีข้ ึน เนื่องจากธุรกิจผลิตถุงมือยางในปัจจุบนั ยังประสบกับปัญหา
ความสามารถในการสร้างผลกาไรให้บริ ษทั เติบโตได้อย่างยัง่ ยืนเพราะเป็ นที่ทราบดีวา่ ผูผ้ ลิตถุงมือยางในประเทศมาเลเซียมี
กระบวนการผลิตที่ทนั สมัยและมีตน้ ทุนที่ต่ากว่า มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าบริ ษทั มาก จึงเห็นว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าจะ
ช่วยเสริ มธุ รกิ จเดิ มได้แต่เนื่ องจากขณะนี้ ยงั เป็ นไปไม่ได้ บริ ษทั จึ งมีแนวคิดว่าจะใช้ภายในก่อน โดยมีการจัดทาผลศึกษา
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการซึ่งได้มีการนาแบบก่อสร้างเดิมมาปรับปรุ งลดขนาดการผลิตลงเหลือ 3 เมกะวัตต์ โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สาหรับต้นทุนการผลิตไฟฟ้านี้ จะอยูใ่ นอัตราประมาณ 3.60 – 4.00 บาท แล้วแต่ประเภทเชื้อเพลิงที่
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ใช้ในการผลิต ดังนั้นในช่วงระยะเวลาความต้องการใช้ไฟฟ้าสู งซึ่ งจะมีอตั ราค่าไฟฟ้าแพง บริ ษทั จะเลือกใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเอง
ได้ถือเป็ นการจัดการภายในของบริ ษทั เอง
นายภัทร วาสิ นานนท์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น น.ส.ดลฤดี เพียรธวัช ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 3
เรื่ อง คือ 1) ในการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการจากการสอบถามกับ ตลท. และ กลต. แล้วแจ้งว่าผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอชื่ อได้
โดยใช้เสี ยง 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดในวาระนี้ อื่น ๆ 2) การลดต้นทุนในการปรับปรุ ง 400 กว่าล้านบาท เห็ นว่าไม่
เหมาะสมเนื่องจากดูตวั เลขในงบการเงินแล้วมูลค่าของเครื่ องจักรอยูป่ ระมาณ 300 – 400 ล้านบาท แต่ใช้เงินปรับปรุ งไป 400
ล้านบาท นั้นคุม้ ค่าหรื อไม่ ซึ่ งความจริ งการวิเคราะห์ตวั เลข IRR และ Payback Period จะช่วยวิเคราะห์ผลการดาเนินงานใน
โครงการต่าง ๆ ได้วา่ จากเงินลงทุนเครื่ องจักรจะสามารถคืนทุนได้กี่ปี แต่จากตัวเลขของงบการเงินปี 2558 และ 2559 เห็นได้
ว่าต้นทุนการผลิตของบริ ษทั นั้นสู งขึ้น และ 3) การลงทุนโรงไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ นั้นทราบมาว่าจะต้องใช้เงินลงทุน 500 –
1,000 ล้านบาท หากลงทุนไปแล้วสามารถลดต้นทุนได้ปีละ 10 ล้านบาท บริ ษทั ต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนถึง 100 ปี นั้นจะ
คุม้ ค่าหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงว่าการลงทุนโรงไฟฟ้านั้นบริ ษทั จะลงทุนโรงไฟฟ้าขนาด 3 เมกะวัตต์ เพื่อไว้ใช้เอง โดย
มีมูลค่าลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท การลงทุนโรงไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 900 ล้านบาท เพื่อ
ทาในเชิ งพาณิ ชย์จะต้องได้รับอนุ ญาตและมีสัญญาการจัดซื้ อไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าแล้วเท่านั้น ส่ วนเรื่ องของการปรับปรุ ง
เครื่ องจักรนั้นใช้เงิน 160 ล้านบาท ส่ วนจานวนเงิน 420 ล้านบาท จะรวมการปรับปรุ งอาคารและจัดซื้ อเครื่ องจักรและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆรวมอยูด่ ว้ ย อย่างที่ทราบดีวา่ การปรับปรุ งเครื่ องจักรนั้นมีความจาเป็ นมากเนื่องจากเครื่ องจักรที่ใช้อยูน่ ้ ี
อายุการใช้งานมากถึ ง 20 ปี จึ งพยายามที่ จะปรั บปรุ งให้มีสภาพใช้งานได้ดี ซึ่ งในการซื้ อเครื่ องจักรใหม่ที่ทนั สมัยแบบ
มาเลเซี ยจริ ง ๆ แล้วจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท ต่อสายการผลิตไม่ใช้ว่าใช้เงิ น 100 ล้านบาท แล้วจะได้ 15
สายการผลิต และหากว่าบริ ษทั สามารถกลับเข้าไปตลาดหลักทรัพย์ได้ สามารถจัดหาเงินสนับสนุนในธุรกิจได้ บริ ษทั เองก็มี
เป้ าหมายที่ จะลงทุนขยายกระบวนการผลิตให้ทนั สมัย และมีตน้ ทุนที่ ต่ าสู ้กบั คู่แข้งขันทางธุ รกิ จด้วยเช่นกัน ในเบื้ องต้น
ขณะนี้จึงมีความร่ วมมือกับกลุ่มผูผ้ ลิตถุงมือยางขนาดใหญ่ของมาเลเซียที่สามารถผลิตถุงมือยางได้ตน้ ทุนที่ต่ากว่า โดยการนา
ถุงมือยางชนิ ดที่จะสามารถทาตลาดได้เข้ามาจาหน่ายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างยอดขายให้สูงขึ้นไปก่อน สาหรับ
การวิเคราะห์ตวั เลข IRR และการทาผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการบริ ษทั ได้มีการจัดทา แต่ในการลงทุน
ดาเนิ นการเราจะต้องพิจารณาถึงจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสอุปสรรคของธุรกิจ รวมทั้งปั จจัยความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วย
ในการพิจารณาตัดสิ นใจร่ วมด้วย ซึ่ งข้อมูลบางอย่างที่ อาจมี ผลกระทบต่อการแข่งขันบริ ษทั ไม่สะดวกที่ จะเปิ ดเผยในที่
สาธารณะ และหากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีปัญหาข้อสงสัยในรายละเอียดสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลโดยติดต่อกับบริ ษทั และ
ยินดีที่จะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมด้วยตนเองโดยตรง
นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโดยกรรมการผูจ้ ดั การได้
ชี้แจงถึงตัวแลข IRR จะอยูใ่ นอัตรา 13.5% และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6.6 ปี เพื่อเป็ นการลดต้นทุนพลังงาน ซึ่งขณะนี้มี
ต้นทุนค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 3.3 ล้านบาท ซึ่งจะขอให้คณะกรรมการให้สญ
ั ญาว่าจะสามารถสร้างผลกาไรและนาบริ ษทั
กลับเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยคณะกรรมการได้ช้ ีแจงว่าการวิเคราะห์ต่าง ๆ นี้อยูบ่ นข้อมูลและพื้นฐานทางธุรกิจในปัจจุบนั
ส่ วนปั จจัยผลกระทบจากทั้งภายในและภายนอกนั้นบริ ษทั ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะพยายามดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
ความคาดหวัง ให้ดีที่สุ ด นอกจากนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นได้ส อบถามแผนการดาเนิ น งานที่ บริ ษทั จะเข้า ตลาดหลักทรั พ ย์ และให้
คาแนะนาในการนาเสนอผลการดาเนิ นงานทั้งยอดขายที่ควรแบ่งกลุ่มสิ นค้าและการเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ให้เห็นชัดเจน
ด้วย
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ประธานกรรมการตรวจสอบได้อธิ บายเพิ่มเติ มกรณี บริ ษทั ถูกสั่งพักการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วย 2
เหตุผล คือ ประการแรกตั้งแต่ปี 2556 บริ ษทั มิได้ส่งข้อมูลงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และประการต่อไปเมื่อปี 2557
บริ ษทั ส่งงบการเงินปี 2555 ปรากฎว่าส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ติดลบ หรื อขาดทุนเกินทุน ทาให้บริ ษทั ต้องเข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอนจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งบริ ษทั ต้องแก้ไขปั ญหาที่อาจถูกเพิกถอนนี้ เสมือนหนึ่ งต้องนาบริ ษทั เข้าไปจดทะเบียนเพื่อทา
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จึงต้องพิจารณาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ กล่าวคือ ทุนจดทะเบียน กรรมการ และ
ผูส้ อบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีระบบควบคุมภายในที่ดี และการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ดี ซึ่งสิ่ งเหล่านี้เชื่อว่ากรรมการจะ
สามารถจัดการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ได้ดี แต่สิ่งที่ ขาดตอนนี้ คือ งบการเงิ นที่บริ ษทั จะต้องดาเนิ นการให้มีกาไรให้ได้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตอนนี้ บริ ษทั มีการเพิ่มทุน และแก้ไขปั ญหาติดลบได้แล้ว ปี 2558 บริ ษทั สามารถทากาไรได้ 40 ล้านบาท
ซึ่ งจะต้องเป็ นกาไรจากการดาเนินการโดยตรง จึงมีการยื่นเรื่ องต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์จาเป็ นต้องพิจารณา
ถึ งความยัง่ ยืนและมัน่ คงของกาไรจากไตรมาส 1-2/2559 ต่อ แต่เนื่ องจากบริ ษทั มี ความจาเป็ นต้องปรั บปรุ งโรงงานใน
ขณะนั้นทาให้ผลประกอบการของไตรมาสดังกล่าวออกมาไม่ค่อยดี แต่สิ้นปี 2559 บริ ษทั มีกาไรอยู่ 4 ล้านกว่าบาท แต่
เนื่องจากหลักเกณฑ์ของกาไรที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ขอให้มีกาไรอยูเ่ ท่าใดก็ได้ เป็ นต้องมีกาไร
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท จึงมีความคาดหวังที่จะดูผลประกอบการของไตรมาสที่ 1-2/2560 และนับรวมกับผลประกอบการ
ไตรมาสที่ 3-4/2559 ที่ผ่านมา มารวมกันสี่ ไตรมาสติดต่อกันถ้ามีกาไรถึง 10 ล้านบาท ก็จะยื่นเรื่ องต่อตลาดหลักทรัพย์ และ
อาจดูผลกาไรต่อเนื่ องจากของไตรมาสที่ 3-4/2560 อีกสองไตรมาส แต่ในเดื อนพฤศจิ กายน 2560 ปี นี้ จะครบ 3 ปี บริ ษทั
จะต้องขอขยายระยะเวลาการอาจถูกเพิก ถอนจากตลาดหลักทรัพย์ไปอีก 1 ปี ซึ่ งคณะกรรมการมีคาดหวังและประสงค์ที่จะ
พยายามดาเนินการให้เป็ นไปได้ดว้ ยดี
เมื่อที่ประชุมได้แสดงและรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งข้อห่วงใยต่อการลงทุนโรงไฟฟ้าซึ่ งคณะกรรมการได้
ชี้แจงว่าอย่างไรก็ดีการดาเนินโครงการดังกล่าวบริ ษทั จะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั และข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนต่อไป
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อเสนอข้อคิดเห็นในเรื่ องอื่นใดอีกประธานจึงได้กล่าวสรุ ปองค์ประชุมของ
ผูถ้ ือหุ ้นที่ มาเข้าร่ วมประชุมในวันนี้ ว่า หลังจากเปิ ดการประชุมแล้ว ยังมีผูถ้ ือหุ ้นทยอยมาลงทะเบี ยนเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม
เพิ่มขึ้น และเมื่อใกล้เวลาปิ ดการประชุม ปรากฏว่าจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้น
เป็ น 183 คน นับจานวนหุ ้น รวมกันได้12,299,132,285 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.9539 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด
ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้เสี ยสละเวลามาร่ วมประชุม และปิ ดประชุมเมื่อเวลา 18.15 น.

ลงชื่อ................................................ประธานในที่ประชุม
( ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ )
ลงชื่อ.............................................ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
( นายศุภเทพ สุกาญจนาภรณ์ )

- 30 -

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
ประวัติย่อและข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องของกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และได้ รับเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ

1. นาย เอกชัย ตั้งสั จจะธรรม
ตาแหน่ ง



ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



35 ปี

ทีอ่ ยู่



22 หมู่ที่ 1 ตาบลโป่ ง อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

การอบรม



- หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

Shanghai International Studies University, Shanghai, China
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท



คิดเป็ น (%)
ประวัตกิ ารทางาน

เท่ากับจานวนหุ น้ 68,076,448 หุน้
0.43%



2561 – ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2557 - ปั จจุบนั ที่ปรึ กษาบริ ษทั สิ นโชคเกษตร จากัด
2552 – 2556

ที่ปรึ กษาบริ ษทั นูทราโก (ประเทศไทย) จากัด

2549 – 2558

ผูจ้ ดั การบริ ษทั สิ นโชครับเบอร์ จากัด

หมายเหตุ
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2561
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการสรรหาฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2561
3. เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามหนังสื อรับรองบริษทั
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2. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง
ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่




คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม



ประวัตกิ ารทางาน



รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
70 ปี
190 ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 114/2009)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่ นที่ 6
วิทยาลัยการยุติธรรมสานักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตร การกากับดูแลกิจการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่ นที่ 5
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษทั อีสเทิร์น เอเนอร์จ้ ี พลัส จากัด
กรรมการบริ ษทั วิฟ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
2546 – 2551
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หมายเหตุ
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 17/2557
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม2557 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม2557
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ หาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 18/2557
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม2557 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 29 ธันวาคม2557
3. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 13/2558
เมื่อวันที่ 28กันยายน2558 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 28กันยายน2558
4. ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการธรรมาภิบาลจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
5. เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามหนังสื อรับรองบริษทั
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3. นายเชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช
ตาแหน่ ง



กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ / กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



54 ปี

ทีอ่ ยู่



เลขที่ 6 เฉลิมพระเกีรยติ ร.9 ซอย 34 ถนนลาดพร้าว แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรม



อบรมหลักสูตรการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริ หารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท



- ไม่มี -



2560 – ปัจจุบนั

คิดเป็ น (%)
ประวัตกิ ารทางาน

กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ / กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ปั จจุบนั

ประธานบริ หาร
บริ ษทั สานักงานกฎหมาย เอเชีย แอทเทอร์นี่ จากัด

2554 – 2559

ประธานบริ หาร
บริ ษทั สานักงานกฎหมาย ปั ญญานิติไทย จากัด

หมายเหตุ
.1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/0652
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 0652
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
ข้ อบังคับของบริษัททีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
หมวดที่ 4 การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือนนับแต่
วันสิ้นสุดรอบปี ทางบัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ นับจานวนรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ ้น
ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุ มที่ ระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบี ยบวาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุดว้ ยว่าเป็ นเรื่ องที่
เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้อง
จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมให้ผูถ้ ือหุ ้น และนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสื อนัด
ประชุมดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่
ราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่ อของผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อ ผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุม
ข้อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบห้าคน หรื อมีผถู ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดและไม่วา่
กรณี หนึ่งกรณี ใดจะต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั จึงจะเป็ น
องค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด ถ้าเวลาต่างเลยไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป
ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไป
ยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานคณะกรรมการนัง่ เป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้น
คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่ วมประชุมขึ้นเป็ นประธาน
ข้อ 28. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนถ้า
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อแต่บางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อ หรื อ รับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่ สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลหรื อนิ ติ
บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
จ) การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
ฉ) การควบ หรื อ เลิกบริ ษทั
ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั ต่อไปนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษทั
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(7) กิจการอื่นๆ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม
และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ของ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี ก่อนเข้าร่ วมประชุม

1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรื อสัญชาติต่างประเทศ
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจาตัวอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนี้ คื อ บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสื อเดินทาง หรื อบัตรประจาตัวอย่างอื่นที่แสดง
รู ปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคลสัญชาติไทยหรื อสัญชาติต่างประเทศ
ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลไทยหรื อนิติบุคคลต่างประเทศมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
จะต้องแสดงหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุ คคลที่ ออก โดยนายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั หรื อหลักฐานอื่นที่แสดง
การเป็ นนิ ติบุคคลหรื อสาเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสื อรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
และผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอานาจกระทาการแทนนิ ติ บุคคลและแสดง
บัตรประจาตัวตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1ด้วย
1.1

2. กรณีมอบฉันทะ
2.1

2.2

กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูใ่ นประเทศไทย และบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอยูต่ ่างประเทศ ให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
2.1.1 หนังสื อมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
ติดอากรแสตมป์ 20 บาทพร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
2.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้อ 1.1) ของผูม้ อบฉันทะพร้อมการรับรองสาเนาถูกต้อง
2.1.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้อ 1.1) ของผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี ผูม้ อบฉัน ทะเป็ นบุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติ ต่ า งประเทศ อยู่ต่ า งประเทศ ให้ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะส่ ง เอกสาร
ดังต่อไปนี้
2.2.1 หนังสื อมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้อ 1.1) ของผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสาเนาถูกต้อง
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2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

2.2.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้อ 1.1) ของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
2.3.1 หนังสื อมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาทพร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ)
2.3.2 หนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั (หนังสื อรับรองมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
2.3.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้อ 1.1) ของผูม้ ีอานาจลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
2.3.4 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดใน 1.1) ของผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
2.4.1 หนังสื อมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
2.4.2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน หรื อหลักฐานการเป็ นนิ ติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผูใ้ ดมีอานาจ
ลงนามมอบฉันทะพร้อมการรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่ กาหนดในข้อ 1.1) ของผูม้ ีอานาจที่ ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
2.4.4 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้อ 1.1) ของผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสาเนาถูกต้อง
การมอบฉันทะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
2.5.1 หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนังสื อมอบ
ฉันทะแทน
2.5.2 หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจให้คสั โตเดียน
(Custodian)
กรณี การมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถ้ ือหุ ้นชาวต่างประเทศ ผูร้ ับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียน เมื่อเริ่ มเปิ ด
ลงทะเบียน เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
กรณี ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในการลงทะเบียนด้วย
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่ วมประชุมเท่านั้น
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วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะ และจัดทาขึ้นตามแบบที่ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้
กาหนดไว้จานวน 3 แบบ ดังนี้
- แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุน้ มอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะพิจารณาออกเสี ยงได้ตามที่ผรู ้ ับ
มอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม
- แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุน้ กาหนดมาแล้วว่าจะออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องอย่างไรบ้าง
- แบบ ค. เป็ นหนังสื อมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้

ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
(1) เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ ง เพียงแบบเดียวเท่ านั้น โดยผูถ้ ือหุ ้นที่ เป็ นผูล้ งทุ น
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสือ
มอบฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่ งแบบใดก็ได้ ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นนอกจากนั้นจะ
ให้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ
บุ คคลที่ ผูถ้ ื อหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อเลื อกมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษทั โดยกา
เครื่ องหมายหน้าชื่ อตามที่บริ ษทั ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถกาหนดผูร้ ับมอบ
ฉันทะได้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่ านั้น ที่จะเป็ นผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ในการมาเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริ ษทั
ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมด้วย
(4) ส่งหนังสื อมอบฉันทะคืนมายังส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุม หรื อนาไป
แสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่ มการประชุมในวันประชุม
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นโดยมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่ งแยกการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และผูถ้ ือหุ ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ ้นที่ตนถืออยูโ่ ดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วน
น้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้
อนึ่ ง ผูถ้ ือหุ ้นอาจใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบอื่น หรื อ จัดทาขึ้นตามที่ เห็ นสมควรนอกเหนื อจากแบบมอบ
ฉันทะที่บริ ษทั ฯ กาหนดได้

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม
บริ ษทั จะเริ่ มเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชัว่ โมง หรื อ ตั้งแต่เวลา 8:00 น.
เป็ นต้นไป ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องบอลรู น ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่ได้จดั ส่ งมาพร้อมกับหนังสื อบอก
กล่าวนัดประชุมตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 8
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การออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มผู้ถือหุ้น
วาระทัว่ ไป
1)
2)

3)

4)
5)

ในการลงคะแนนเสี ยงทุกคราวผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ตนถือโดยถือว่าหุน้
หนึ่งมีหนึ่งเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบั หนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุน้
ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ งคือ เห็ นด้วย ไม่เห็ น
ด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
ในกรณี มอบฉันทะผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะเท่านั้น หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้แต่ไม่สามารถ
แยกออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ือหุ ้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นมิได้
นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในกรณี ป กติ ให้ถื อคะแนนเสี ย งข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

วาระเลือกตั้งกรรมการ
1)
2)

3)

ผูถ้ ือหุ ้นจะใช้สิทธิ เลือกเพียงบุคคลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกิ นจานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ เลือกบุคคลมากกว่าหนึ่ งคนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยง
ให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจานวนเสี ยงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
บุ ค คลซึ่ ง ได้รั บคะแนนเสี ย งสู ง สุ ดตามล าดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รั บเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า จานวน
กรรมการที่ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
เพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
กรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ส ะดวกที่ จ ะเดิ น ทางมาเข้า ร่ ว มในการประชุ ม ด้ว ยตนเอง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงขอเสนอชื่ อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา
มอบฉันทะให้เข้าประชุมถือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนแทน

1. นายจงเจตน์ บุญเกิด
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 85/7 หมู่ที่ 9 ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย นนทบุรี

2. นายเชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 54 ปี
เลขที่ 6 เฉลิมพระเกีรยติ ร.9 ซอย 34 ถนนลาดพร้ าว
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

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