ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

40

th

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

40

th

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่ารายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

40

th

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของ
คณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2559

➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้
ควรรับ ทราบรายงานประจาปี และรายงานของกรรมการบริษัทประจาปี 2559
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559 ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 ซึง่ ได้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้

40

th

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ควรอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุ ด วันที่ 31
ธัน วาคม 2559 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการพิจ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั และผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้รบั รองแล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559 ของบริษทั ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 2

40

th งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนของ บริษท
ั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) และ

บริษทั ย่อย

ปี 2559

ปี 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2559
ปี 2558

สินทรัพย์รวม

5,223,509,492

5,496,116,572

3,000,854,210

2,901,529,505

หนี้สนิ รวม

2,990,860,971

3,062,523,140

1,125,929,175

1,155,256,363

รายได้จากการดาเนินการรวม

3,213,820,482

3,073,485,959

318,825,102

272,854,709

(97,776,315)

48,082,576

162,914,239

12,726,447

(172,627,780)

(72,465,874)

124,432,064

(32,308,927)

(0.34)

(0.15)

0.30

(0.08)

รายการ

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงิน
ได้
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้

งบการเงินรวม

40

th

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
พิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เป็ นเงินสด และหุน้ ปั นผล ดังนี้
1. สารองตามกฎหมาย จานวน 6,221,603.00 บาท
2. จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559
ก. จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.0111111111 บาท หรือคิดเป็ นเงิน 4,604,126.08
บาท
ข. จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั ในอัตรา 10 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล จานวนไม่
เกิน 41,437,135 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั รวมมูล ค่าทัง้ สิน้ 41,437,135
บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 0.10 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี้ในกรณีทห่ี นุ้ ปั นผลทีค่ านวณได้แล้วมีเศษ
หุน้ น้อยกว่า 1 หุน้ ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลให้ผถู้ อื หุ้ นในอัตราหุน้ ละ 0.10
บาท

40

th

➢ซึง่ จ่ายจากกาไรสะสมของบริษทั ทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 30
ทัง้ จานวน รวมเป็ นการจ่ายปั นผลทัง้ ในรูปของเงินสด และหุน้ ปั นผล อั ตราหุน้ ละ
0.1111111111 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 46,041,261.08 บาท
➢ทัง้ นี้ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลภายใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
➢หมายเหตุ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาทีไ่ ด้รบั ปั นผลจากบริษัท สามารถขอ
เครดิตภาษีเงินปั นผลคืนได้ในอัตราร้อยละ 30 ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ใน
มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

40

th

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการบริษทั
ที่ต้องออกตามวาระ

➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียได้มมี ติ
เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาเลือกกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ง คือ
1. นายศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร์
2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
3. นายทศพร ซิมตระการ
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง พร้อมทัง้ เห็นสมควรให้ นายทศพร ซิมต
ระการ เป็ นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ทท่ี าง ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ประวัตขิ องบุคคลได้รบั การเสนอชื่อ
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3

40

th

นายศุภสิทธ์ ิ สุขะนินทร์

ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

: กรรมการบริษทั ซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั / รองประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร
/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้

: รองประธานกรรมการบริษทั

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ : บุตรชายของนางอินทิรา สุขะนินทร์
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
กรรมการบริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

: ตัง้ แต่ปี 2548 รวม 13 ปี

อายุ

: 42 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 50/2006

40

th

นายศุภสิทธ์ ิ สุขะนินทร์

การถือหุน้ ใน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย

: จานวน 80,072,870 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 19.32 ของหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ประสบการณ์

: ปี 2544 – ปั จจุบนั
: ปี 2552 – ปั จจุบนั
: ปี 2554 – 2557
: ปี 2555 – 2557
: ปี 2555 – ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

: ไม่ม ี

เข้าประชุมในปี 2559

: คณะกรรมการบริษทั
: เข้าประชุม 4 ครัง้ จากจานวน 4 ครัง้
: คณะกรรมการบริหาร : เข้าประชุม 12 ครัง้ จากจานวน 12 ครัง้
: คณะกรรมการสรรหาฯ : เข้าประชุม 1 ครัง้ จากจานวน 1 ครัง้

กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ
กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า*
กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวฒ
ั น์
กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสตั ว์ไทย
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มัดแมน*
ประธานกรรมการ บจ. เอบีพ ี คาเฟ (ประเทศไทย)*
ประธานกรรมการ บจ. โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)*
กรรมการ บจ. โกลเด้น สกู๊ป*
กรรมการ บจ. เกรฮาวด์*
กรรมการ บจ. เกรฮาวด์ คาเฟ่ *

40

th

นายศุภสิทธ์ ิ สุขะนินทร์

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่งกรรมการ : ได้ทาหน้าทีใ่ นการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายทีส่ าคัญของบริษทั รวมถึงวัตถุประสงค์
เป้ าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษทั โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสาคัญของบริษทั ทุก
ครัง้
ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม

: ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา
: เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

40

th

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

: กรรมการบริษทั ซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้

: กรรมการบริษทั

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ : น้องสาวของนางอินทิรา สุขะนินทร์
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

: ตัง้ แต่ปี 2548 รวม 13 ปี

อายุ

: 59 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
: Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 17/2004
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 71/2006

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
การถือหุน้ ใน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย

: จานวน 22,693,625 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.48 ของหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ประสบการณ์

: ปี 2539 – ปั จจุบนั
: ปี 2542 – ปั จจุบนั
: ปี 2547 – ปั จจุบนั

: ปี 2549 – 2559
: ปี 2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง
กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. น้ าตาลท่ามะกา
กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์
กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิง้

การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบนั
กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

: มีจานวน 1 บริษทั
1. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น

กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

: มีจานวน 6 บริษทั
1. กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง
2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต
3. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี
4. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย
5. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. น้ าตาลท่ามะกา
6. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิง้

40

th

40

th

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

: ไม่ม ี

เข้าประชุมในปี 2559

: คณะกรรมการบริษทั

: เข้าประชุม 4 ครัง้ จากจานวน 4 ครัง้

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่งกรรมการ : ได้ทาหน้าทีใ่ นการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายทีส่ าคัญของบริษทั รวมถึงวัตถุประสงค์
เป้ าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษทั โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสาคัญของบริษทั ทุก
ครัง้
ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม

: เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

40

th

นายทศพร ซิมตระการ

ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

: กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้

: กรรมการบริษทั

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ : ไม่ม ี
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

: ตัง้ แต่ปี 2557 รวม 4 ปี

อายุ

: 66 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) in Digital Communication, Georgia Institute of Technology
สหรัฐอเมริกา
: ปริญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ า (BSEE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (BE) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (LLB) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 198/2014

40

th

นายทศพร ซิมตระการ

การถือหุน้ ใน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย

: จานวน 93,350 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.02 ของหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ประสบการณ์

: ปี 2548 – 2550
: ปี 2550 – 2552
: ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบนั
กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

Executive Vice-President (EVP) Information Technology at CAT
(รับผิดชอบดูแลงานด้านการสือ่ สารผ่านดาวเทียม, ระบบสือ่ สารผ่านสายเคเบิลใต้สมุทร,
ระบบสือ่ สารไร้สายและโทรศัพท์เคลือ่ นที)่
Executive Vice-President (EVP) for Corporate Strategy at CAT
ทีป่ รึกษาประจา กสทช. (ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นนั ท์) สานักงานกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

: ไม่ม ี
: ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

: ไม่ม ี

เข้าประชุมในปี 2559

: คณะกรรมการบริษทั
: เข้าประชุม 3 ครัง้ จากจานวน 4 ครัง้
: คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 4 ครัง้ จากจานวน 4 ครัง้

40

th

นายทศพร ซิมตระการ

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่งกรรมการ : ได้ทาหน้าทีใ่ นการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายทีส่ าคัญของบริษทั รวมถึงวัตถุประสงค์
เป้ าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษทั โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสาคัญของบริษทั ทุก
ครัง้
ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม

: ไม่มคี ดีความในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา
: เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

40

th

วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2560

➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั เิ งินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 จานวน 10,878,000 บาท (สิบล้านแปด
แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุ มตั สิ ทิ ธิและประโยชน์อ่นื ๆ จานวน 7,122,000
บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็ นเงินค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ อ่ืนๆ จานวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบขอ
อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อ่นื ๆ
ได้ตามความเหมาะสม

40

th

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 อนุมตั ิ

ชื่อคณะกรรมการ

สิทธิและประโยชน์ อื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ

เบีย้ กรรมการ

เบีย้ ประชุม

รวม

โบนัสพิเศษ

EJIP

คณะกรรมการ

3,060,000.00

-

2,592,000.00

4,530,000.00

คณะกรรมการบริหาร

6,798,000.00

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

660,000.00

-

-

-

คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
รวม

300,000.00

60,000.00

-

-

10,818,000.00

60,000.00

2,592,000.00

4,530,000.00

18,000,000.00

40

th

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่า
สอบบัญชี ประจาปี 2560

➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทีค่ ดั เลือกบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จานวน 3 ราย
โดยพิจ ารณาจากความเป็ นอิส ระ ผลการปฏิบ ัติง านและความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี พร้อมทัง้ เป็ นสานักงานสอบบัญชีท่อี ยู่ ในระดับแนว
หน้า และผูส้ อบบัญชีท่เี สนอแต่งตัง้ นี้ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่ วนได้เสียกับบริษทั /
บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
และมีมติให้เสนอที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจ ารณาอนุ มตั ิแต่ งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีดงั นี้

1. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประจา ปี 2560 โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
รายชือ่

40

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

1. นางสาวศิรริ ตั น์ ศรีเจริญทรัพย์

5419

หรือ

2. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

3930

หรือ

3. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กุล

3844

2. อนุมตั คิ า่ สอบบัญชีของบริษทั เป็ นจานวนเงิน 1,780,000 บาท สาหรับค่าสอบบัญชี
ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 (เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 80,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

th

40

th

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 640,393,352
บาท เป็ น 414,371,348 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็ นหุ้นสามัญและตัดหุ้นสามัญ
จดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (GENERAL
MANDATE) ซึ่งบริษทั ยังมิได้จดั สรรเสนอขายทัง้ จานวน และพิจารณาอนุมตั ิ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรือ่ งเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ :คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควร
อนุมตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 640,393,352 บาท เป็ น 414,371,348
บาท และอนุมตั ใิ ห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรือ่ ง เปลีย่ นแปลงทุนจด
ทะเบียน เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการ
เสนอ

40

th

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่
(GENERAL MANDATE)

➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ควรอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate)โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 248,622,807 หุน้
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท (60% ของทุ น ช าระแล้ ว 414,371,348 บาท =
248,622,808.8 บาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจพิจารณากาหนด
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในคราวเดี ยวกัน
หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันใน
คราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเ่ สนอขาย

40

th

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมทัง้ มี
อานาจในการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและ
สมควรทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ โดยรวมถึงการนาหุน้ สามัญ
เพิ่ม ทุ น เข้า จดทะเบีย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุนในการขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ ได้แก่ การขยายธุรกิจ ซึ่ง
รวมถึงการขยายงาน เพิม่ กาลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยู่ในปั จจุบนั หรือ การได้มาซึง่ ธุรกิจใหม่/
ผลิตภัณฑ์ใหม่, ชาระคืนเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินต่างๆ และเพือ่ รักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียน
ของบริษทั
การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทีบ่ ริษั ทจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไปหรือภายในวันทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
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และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน
248,622,807 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีแ่ ต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการ
ซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้
(2) จัดสรรหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนจานวนไม่เ กิน 82,874,269 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัวไป
่
(3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 41,437,134 หุน้ เพือ่ เสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจากัด
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ทัง้ นี้ ราคาทีจ่ ะเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และบุคคลในวงจากัด ต้ องไม่เข้า
ข่ายเป็ นราคาต่าตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ต้องไม่ต่ากว่าราคาทีก่ าหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด โดย
ราคาตลาดที่ใช้ในการกาหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิ นสิบห้าวันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้
ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้อง
ย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุน รวมถึงการออกและ
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. กาหนด
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อนึ่งเมือ่ มีการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนโดยวิธกี ารตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนชาระแล้ว
ในส่วนทีเ่ พิม่ ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มี
มติให้เพิม่ ทุนซึ่งเป็ นจานวนไม่เกิน 124,311,404 หุน้ และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
โดยวิธเี สนอขายหุน้ ต่อประชาชนทัวไป
่ (2) หรือบุคคลในวงจากัด (3) ทุนชาระแล้วใน
ส่วนทีเ่ พิม่ ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติ
ให้เพิม่ ทุนซึง่ เป็ นจานวนไม่เกิน 82,874,269 หุน้

40

th

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได้ (TSR) จานวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น

➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั ิ
การออกใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR) จานวนไม่เกิน 124,311,404
หุน้ จากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
โดยวิธกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ทีแ่ ต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษทั มีอานาจพิจ ารณากาหนด
รายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ และเงื่ อนไขต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ดงั กล่าว
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ั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 414,371,348 บาท
th วาระที่ 11 พิจารณาอนุมต

เป็ น 704,431,290 บาท โดยออกหุ้น สามัญ ใหม่ จ านวน 290,059,942 หุ้น
มูลค่าที่ ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ และ
รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (GENERAL MANDATE)
และพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุน
จดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั

➢ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้ นควร
อนุ มตั ิให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 414,371,348 บาท เป็ น 704,431,290 บาท
โดยออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 290,059,942 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับ
การจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญจานวน 41,437,135 หุ้น และรองรับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 248,622,807 หุน้ และ
อนุ มตั ใิ ห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
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