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5 เมษายน 2561
เรียน ทานผูถือหุน
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น . ณ หองสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด เลขที่ 204 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560
บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (เอกสารแนบ 1)
โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลว และเห็นวาถูกตองตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
รวมถึงไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด และไดเผยแพรรายงาน
ดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดภายในเวลาที่
เหมาะสม ซึ่งไมปรากฏวามีผูใดคัดคานหรือขอแกไข จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560
เนื่องจากเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมไวอยางถูกตองแลว
การลงมติ มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2560
บริษัทไดจัดทํารายงานคณะกรรมการซึ่งแสดงผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในรอบป 2560 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการ
ของบริษัทในรอบป 2560 ดังปรากฏในรายงานประจําป 2560 (เอกสารแนบ 2) ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถือหุน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบและเห็นควรนําเสนอรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560
และรายงานประจําปใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนตอไป
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ขอมูลประกอบ

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

521.23
49.57
471.66
468.15
444.18
9.57

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

บริษัทไดจัดทํางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2560 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ ตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
และขอบังคับของบริษัท ขอ 36
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ยอย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
การลงมติ มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร งดการจายเงินปนผลประจําป 2560 และรับทราบงดการจายเงินปนผลระหวาง
กาลในป 2560
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 ใหบริษัทจายเงินปนผลจาก
เงินกําไร มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 41 ใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปน
จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกําไรประจําปเพื่อจายเงินปนผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดําเนินงานของ
บริษัท (2) บริษัทไมมียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได และ (4) พิจารณาถึง
การลงทุนในโครงการตางๆในอนาคต บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
และสํารองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและแผนการใชเงินของบริษัท
จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 9.57
ลานบาท คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทอยูในระหวางการขยายกิจการ
รายละเอียดการจายเงินปนผล มีดังนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: พันบาท
รายละเอียดการจายเงินปนผล

ป 2560

ป 2559

ป 2558

ป 2557

ป 2556

1,783

(29,600)

(14,763)

(30,555)

9,784

-

-

-

-

-

232,005,000

232,005,000

232,005,000

232,005,000

232,005,000

3. เงินปนผลระหวางกาล บาท/หุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินปนผลประจําป บาท/หุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

รวมเงินปนผล บาท/หุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

4. รวมจํานวนเงินปนผลที่จาย

0.00

0.00

0.00

0.00

11,600

5.อัตราการจายเงินปนผล (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

118.56

1. กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี
หัก สํารองตามกฏหมาย
2. จํานวนหุน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการไมตองจัดสรรกําไรเปนเงินสํารอง
ตามกฏหมาย เนื่องจากบริษัทมีสํารองครบถวนตามที่กฏหมายกําหนดแลว และเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการไมตอง
จัดสรรกําไร งดการจายเงินปนผลประจําป 2560 และรับทราบงดการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2560 เนื่องจากบริษัทอยู
ระหวางการขยายกิจการ
การลงมติ มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอ 15 ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้งใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ตองพนจากตําแหนงตามวาระ โดยใหกรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการใหมได และขอบังคับของบริษัท ขอ 14 ใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมาก
ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทาน ไดแก
1 .ดร.ปกรณ อาภาพันธุ
ตําแหนง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิเชียร ลัคนาทิน
ตําแหนง กรรมการ ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
3. นายโกวิท เนื่องสุข
ตําแหนง กรรมการ ผูอํานวยการสํานักประธานเจาหนาที่บริหาร
ทั้งนี้ มีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ตองออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3) สวนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระมีรายละเอียดเทียบเทากับหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด (เอกสารแนบ 4)
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บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ผานเว็บไซตของบริษัทซึ่งปรากฏ
วาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป 2560 (เอกสารแนบ 2) โดยพิจารณาจากโครงสรางคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในดานตางๆเปนรายบุคคล
แลว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นวากรรมการทั้ง 3 ทาน มีความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ
ประสบการณ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งมีสวนเกื้อกูลและใหการสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการบริษัท กอใหเกิดประโยชนกับบริษัทไดเปนอยางดี และกรรมการทั้ง 3 ทาน ไมมีคุณสมบัติตองหามประการใด อาทิ
ไมเ คยถูกระวางโทษใหออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจ ริตในหนาที่ ไม เคยได รับโทษจําคุก หรือมีค วามผิด เกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่ไดมาโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการใดๆหรือถือหุนในกิจการใดที่มีสวนแขงขันกับการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจึงมีมติเปนเอกฉันทใหเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากรรมการเดิมที่ครบ
วาระทั้ง 3 ทาน ไดรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนแลวเห็นวากรรมการทั้ง 3 ทาน ตามรายชื่อที่นําเสนอขางตน มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะชวย
พัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้ง ดร.ปกรณ อาภาพันธุ นายวิเชียร ลัคนาทิน และนาย
โกวิท เนื่องสุข กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัตดิ วยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จพิเศษประจําป 2561
ขอมูลประกอบ
ขอบังคับของบริษัทขอ 16 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนประจําป 2561 โดยปรับเพิ่มคาตอบแทนกรรมการและคาเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดแนบ ซึ่งเปนการปรับขึ้น
ครั้งแรกนับตั้งแตนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งไดพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ขอมูลเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเปรียบเทียบขนาด และลักษณะของ
ธุรกิจที่ใกลเคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้ง ผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ซึ่งภายหลังจากการปรับเพิ่มแลวพบวาคาตอบแทนที่จายรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการอยูในอัตรา
ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยรวมของตลาดซึ่งไดพิจารณาแลวและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2561 ดังนี้
1) คาตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมเกิน 400,000 บาทตอป
- กรรมการตรวจสอบไมเกินทานละ 300,000 บาทตอป
- กรรมการที่ไมใชกรรมการตรวจสอบจะไมไดรับคาตอบแทน
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2) เบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดรับ 15,000 บาทตอครั้ง
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไมใชกรรมการการตรวจสอบไดรับทานละ 10,000 บาทตอครั้ง
3) บําเหน็จพิเศษ - ไมเกินรอยละ3 ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุนในแตละปปฎิทิน
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะไดรับเงินบําเหน็จพิเศษมากกวากรรมการทานอื่นๆ ในอัตรา
รอยละ 20 และ10 ตามลําดับ และควรมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทจัดสรรเงินบําเหน็จพิเศษตามที่
เห็นสมควร สําหรับเงินบําเหน็จพิเศษเห็นควรใหอนุมัติจายภายในปการเงินนั้นๆดวยโดยใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการในการคํานวณขางตนจนกวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลง
ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ป 2560 และป 2561
ตําแหนง

คาตอบแทนกรรมการ

เบี้ยประชุม

ตอคน ตอป (บาท)

ตอครั้ง (บาท)

ป 2560

ป 2561

ป 2560

ป 2561

ประธานกรรมการและ

ไมเกิน

ไมเกิน

5,000

15,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

300,000

400,000

กรรมการตรวจสอบ

ไมเกิน

ไมเกิน

250,000

300,000

ไมมี

ไมมี

กรรมการที่ไมใชกรรมการ
ตรวจสอบ

เงินบําเหน็จพิเศษ (บาท)
ป 2560

ป 2561

จายไมเกินรอยละ3 ของเงิน
ปนผลที่จายใหแกผูถือหุนใน

5,000

10,000

แตละปปฎิทินโดยประธานกรรมการ

คงเดิม

และรองประธานกรรมการจะไดรับ
5,000

10,000

เงินบําเหน็จพิเศษมากกวากรรมการ
ทานอื่นๆในอัตรารอยละ 20 และ10
ตามลําดับ
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รายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้

จํานวนเงิน (บาท)

ป 2560
ชื่อ – นามสกุล
นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
ดร.ปกรณ อาภาพันธุ
นายไมตรี ตั้งษณกุล
นายวิเชียร ลัคนาทิน
นายโกวิท เนื่องสุข
นายฉฏณ เปรมศรี
นายจิระวัฒน ชูมาลัยวงศ
นายประวิล ศรีสุตโต
นางสาวศิริธร ชนะวงศ
ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
นายกมล ธรรมาณิชานนท
นายสังข ทรัพยพันแสน
นายณรงค สุทธิพงศพิธาน

รวม

คาตอบแทน
กรรมการ
ชุดยอย
192,000
16,000
168,000
30,000
138,000
544,000

คาเบี้ยประชุม
45,000
45,000
55,000
40,000
40,000
10,000
15,000
15,000
15,000
5,000
55,000
30,000
35,000
405,000

เงินบําเหน็จ
-

รวมทั้งสิ้น
45,000
237,000
55,000
40,000
40,000
10,000
15,000
15,000
15,000
21,000
223,000
60,000
173,000
949,000

ป 2559
25,000
25,000
20,000
25,000
25,000
211,000
172,000
172,000
675,000

ความเห็ น ของคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค า ตอบแทนกรรมการตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ
การลงมติ มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคา
สอบบัญชีทุกป การแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอ 23 ใหบริษัทมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี ในกรณีที่
ผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่มาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน โดยบริษัทสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานัก
งานสอบบั ญชีเ ดีย วกั บผูสอบบัญ ชีร ายเดิมได และบริษัท จะแต งตั้ งผูสอบบัญ ชีร ายเดิมเปนผูส อบบัญชี ของบริษัทได เมื่ อพน
ระยะเวลาอยางนอย 2 รอบปบัญชี นับแตวันที่ผูสอบบัญชีรายดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่
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ขอมูลของผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย (สังกัดสํานักงานงานสอบบัญชีเดียวกัน)
ชื่อผูสอบบัญชี

จํานวนป

ระยะเวลาที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน

นายชัยกรณ อุน ปติพงษา
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน
นายวิรัช อภิเมธีธํารง
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน
นายวิรัช อภิเมธีธํารง
สํานักงานที่สังกัด
ความสัมพันธ/สวนไดเสีย

2
ป 2547 - 2548
4
ป 2549 - 2552
5
ป 2553 - 2557
2
ป 2558 - 2559
1
ป 2560
บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
ไมมีความสัมพันธ/สวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญ/ผูที่เกี่ยวของกับบุคลดังกลาว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวจึงเห็นควรอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี ไดแก นายวิรัช
อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 1378 หรือนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3196
หรือนายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5202 ของบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561โดยผูสอบบัญชี ทั้ง 3 คน ไดปฏิบัติงานใหกับบริษัท ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดี เปนที่
นาพอใจ และมีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ดังนี้
ประเภทของคาตอบแทน
คาสอบบัญชี
รวม

ป 2561
บริษัท
850,000
850,000

บริษัทยอย
2,390,000
2,390,000

จํานวนเงิน (บาท)
ป 2560
บริษัท
บริษัทยอย
1,010,000
410,000
1,010,000
410,000

คาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 จํานวน 850,000 บาท นอยกวาป 2560 เนื่องจากมีการโอนกิจการบางสวนให
บริษัทยอย และคาสอบบัญชีของบริษัทยอยประจําป 2561 จํานวน 2,390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 1,980,000 บาท
เนื่องจากมีการตรวจสอบบริษัทยอย รวม 4 บริษัท ผูสอบบัญชีไมไดใหบริการในดานอื่นๆ แกบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
การลงมติ มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
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บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม
2561 จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขารวม
ประชุมในครั้งนี้ โปรดกรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง (เอกสารแนบ 6)
และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (เอกสารแนบ 9) ที่ไดแนบมาพรอมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริธร ชนะวงศ)
เลขานุการบริษัท

/

สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทร (035) 226 700-1 ตอ 107
นิตยา อุทกโยธะ
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เอกสารแนบ 1 สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2560
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น
ณ หองสโรชา ชั้น3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองสโรชา ชั้น 3 โรงแรม
สวิสโซเทล เลอ คองคอรด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ รับหนาที่เปนผูดําเนินรายการและไดกลาวแนะนํากรรมการของบริษัท ผูบริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวของ ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
1. ดร.ปกรณอาภาพันธุ
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประพจน พลพิพัฒนพงศ
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายไมตรี ตั้งษณกุล
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
4. นายกมล ธรรมาณิชานนท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
5. นายสังข ทรัพยพันแสน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
6. นายวิเชียร ลัคนาทิน
กรรมการบริหาร และผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
7. นายโกวิท เนื่องสุข
กรรมการบริหาร และผูอํานวยการสํานักประธานเจาหนาที่บริหาร
8. นายฉฏณ เปรมศรี
กรรมการ
กรรมการที่ไมเขารวมประชุม
ผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของที่เขารวมประชุม
1. นายประวิล ศรีสุตโต
ผูอํานวยการฝายการเงิน
2. นางสาวศิริธร ชนะวงศ
ผูอํานวยการฝายบริหารจัดการ และเลขานุการบริษัท
3. นายปริญญา พัฒนะคูหา
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
4. นายนวพรเกียร ติขจรวงษ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดวานซ แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด
5. นางสาววิริยา ชินการ
ที่ปรึกษากฏหมายจาก สํานักงานกฏหมาย วีรวงศ ชินวัตร และ พารทเนอรส
6. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล
ที่ปรึกษากฏหมายจาก สํานักงานกฏหมาย วีรวงศ ชินวัตร และ พารทเนอรส
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ดร.ปกรณ อาภาพันธุ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 และแจงวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 32 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 35,854,583 หุน และมีผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนมาประชุม 34 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 73,917,322 หุน รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม 66
ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้นจํานวน 109,771,905 หุน คิดเปนรอยละ 47.3145 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งสิ้นของบริษัทจํานวน
232,005,000 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 30 และกลาวเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560
ประธานฯ มอบหมายใหผูดําเนินรายการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
1. หลังจากชี้แจงขอมูลในแตละวาระเสร็จสิ้นลงแลว หากผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ใหชูมือขึ้นและแจงชื่อผูถือหุน
หรือชื่อผูมอบฉันทะ เพื่อที่ทางบริษัทจะไดทําการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผูถือหุนที่ประสงคจะออกเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหทําเครื่องหมาย aในชองไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
พรอมทั้งลงนามกํากับไวในบัตรลงคะแนนและชูมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผูถือหุนที่เห็นดวยหรือไมทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือวาอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอตอที่ประชุม ไม
ตองชูมือเพื่อสงบัตรใหเจาหนาที่ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดทุกวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น
5. ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้นเวนแตกรณีผูมอบ
ฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไมชัดเจน
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเขารวมประชุมหลังจากที่ประธานฯ เปดประชุมไปแลวจะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไดเฉพาะวาระที่ไดเริ่มเขามานั่งประชุมเปนตนไปเทานั้น
7. ตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 31 ถือวา 1 หุน คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเปนมติสวนใหญคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเทากันประธานฯ จะออกเสียงอีก 1 เสียง
เปนเสียงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม
เห็นดวย หรือ งดออกเสียง และนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจาหนาที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได
ประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แลว จะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวยเทานั้น และจะแสดงผลการนับคะแนน
ทางจอมอนิเตอรแสดงผล จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละวาระเนื่องจากอาจมีผู
ถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหวางประชุม
9. ผูถือหุนที่ประสงคจะออกจากหองประชุมโดยใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนาสามารถสงบัตรลงคะแนน
ลวงหนากับเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระประชุมจะไมสามารถออกเสียงไดในวาระนั้น และประธานฯ จะเชิญผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในวาระนั้นออกจากทีป่ ระชุมชั่วคราว
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ผูดําเนินรายการไดขอเชิญอาสาสมัคร จํานวน3 ทาน จากผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมใหเปนพยานในการบันทึกขอมูล
จากบัตรลงคะแนนเสียงรวมกับเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560 (ตามเอกสารแนบ 1 หนา 7-16) โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลว และเห็นวา
ถูกตองตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน รวมทั้งไดดําเนินการจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท ซึ่งปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือขอแกไขแตประการใด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมติใน
วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
กอนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ไดมีขอเสนอแนะจากผูถือหุน
นายธารา ชลปราณี
ผูถือหุน
ขอเสนอแนะ : การเขียนมติในวาระที่มีคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ควรเขียนใหชัดเจน เนื่องจากในรายงานการประชุมใช
ประโยควา มีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ควรใชวา มีมติเปนเอกฉันท
และ ในหนา 13 เรื่องการปรับโครงสรางกิจการ ในแผนผังกอนการปรับโครงสรางกิจการมีบริษัทยอยเพียงบริษัทเดียว คือ SPEE
หากมีบริษัทยอยมากกวา 1 บริษัท ควรเขียนใหชัดเจน
ประธานฯ รับวาจะนําขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับปรุงตอไป
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
113,515,906
-0-0113,515,906
113,515,906
100.00%
100.00%
หมายเหตุ:
1. ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเปนจํานวน3,744,001 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุมทั้งหมด 72 ราย
รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 113,515,906 หุน คิดเปนรอยละ 48.9282 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งสิ้นของบริษัท
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการจําหนายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทบางสวน มูลคารวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 253,000,000
บาท ใหแกบริษัท พรีมา โกรท จํากัด และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้ นายประพจน พลพิพัฒนพงศ ซึ่งถือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการเขาทํา
รายการนี้และเปนบุคคลที่มีสวนไดเสีย จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะไมอยูในหองประชุมนี้เปนการชั่วคราวจนกวาการ
พิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น และไดเชิญนายประพจนออกนอกหองประชุม
มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
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ประธานฯไดมอบหมายใหนายประวิล ศรีสุตโต เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม ซึ่งนายประวิลไดชี้แจงตอที่ประชุมวา
บริษัทไดรับขอเสนอจากบริษัทพรีมาโกรท จํากัด ซึ่งสนใจในที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทที่ตั้งอยู ณ สวนอุตสาหกรรม
อินทราถนนสายบางปะอิน–นครสวรรค(ทล.32) ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 19510 และ
31095 มีเนื้อที่รวม 10-1-65.0 ไร (4,165ตารางวา) ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาวตั้งอยูติดกับที่ตั้งโรงงานหลักของบริษัทที่
จังหวัดสิงหบุรีในปจจุบัน และใหบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จํากัด (“นิคอน”) เชาใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาว โดยราคา
เสนอซื้อมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 253 ลานบาท ซึ่งจะรวมถึงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาต
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่จําหนาย และการโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาที่มีอยูเดิม โดยรายละเอียดสินทรัพยที่จะจําหนาย
ประกอบดวย
1. ที่ดิน ไรละ 2,200,000 บาท รวมมูลคา 22,907,500 บาท
2. อาคารซึ่งตั้งอยูบนที่ดิน พรอมสวนควบอาคาร มูลคา 177,092,500 บาท
3. ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟาและกําลังการผลิต 53,000,000 บาท
ซึ่งอาคารสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย
1. อาคารโรงงานพรอมสํานักงาน 2 ชั้น
2. อาคารหองเครื่อง 2 ชั้น
3. อาคาร WATER TANK
4. อาคาร WASTE WATER 2 ชั้น
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6. รั้ว สูงประมาณ 2.00 เมตร ยาว 355 เมตร
รายละเอียดผูซื้อ คือ บริษัท พรีมา โกรท จํากัด ประกอบธุรกิจ ขนสงสินคา มีทุนจดทะเบียนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 50
ลานบาท โดยกรรมการบริษัท ประกอบดวย
1. นางเพ็ญศรี พลพิพัฒนพงศ ดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท พรีมา โกรท จํากัด และเปนภรรยา นายประพจน พลพิพัฒ
นพงศ ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท
2. นางสายสุนี จันทรจรูญจิตดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท พรีมา โกรท จํากัด และเปนนองสาว นางเพ็ญศรี
พลพิพัฒนพงศ
เกณฑในการคํานวณมูลคาสิ่งตอบแทนจะเปนไปตามการตกลงรวมกันของบริษัทและผูซื้อ ซึ่งจะเปนไปตามสัญญาซื้อ
ขาย และไมต่ํากวามูลคาประเมินโดยอางอิงจากรายงานประเมิน ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด และ บริษัท แอด
วานซ แอพไพรซัล จํากัด ซึ่งทั้ง 2 เปนบริษัทประเมินตามรายชื่อที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานการประเมินมี
จุดประสงคเพื่อใชสาธารณะ ผลการประเมินมีดังตอไปนี้
วิธีการประเมิน
วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน (Cost Approach)
วิธีวิเคราะหจากรายได (Income Approach)

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด
ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จํากัด
ณ วันที่ 22 กันยายน 2560

199.02 ลานบาท
240.38 ลานบาท

195.82 ลานบาท
232.50 ลานบาท
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ทั้งนี้ การเขาทําธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยคํานวณขนาดรายการได
เทากับรอยละ 38.49 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเปนเกณฑที่คํานวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินรวมของ
บริษัทที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงจัดเปนรายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
ประเภทที่ 2 กลาวคือ เปนรายการที่มีมูลคาเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวาแตต่ํากวารอยละ 50
นอกจากนี้ ยังถือเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจึงเขาขายเปนการเขาทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งมีมูลคาของรายการมากกวา 20 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 57.54 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทากับ 439.71 ลานบาท) ซึ่ง
มากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ เรื่อง การทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังตอไปนี้
1. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2. แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อใหความเห็นตอการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่
เกี่ยวโยงกันใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง บริษัท แอดวานซ แคปปตอล
เซอรวิสเซส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหนาที่ใหความเห็นตอการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว
3. ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกลาว และตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียกับการเขาทํา
รายการขางตน
นอกจากนี้ บริษัทมีเงื่อนไขกอนการทํารายการ ดังนี้
1. บริษัทจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสียกับการเขาทํารายการขางตน
2. บริษัทตองดําเนินการเจรจาใหผูเชาดําเนินการตามขั้นตอนของผูเชาเพื่อใหบริษัท พรีมา โกรท จํากัด ขึ้นทะเบียนเปนคู
คาของผูเชา ซึ่งไดดําเนินเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
3. บริษัทและบริษัท พรีมา โกรท จํากัด ทําสัญญาจะซื้อจะขาย และบริษัท พรีมา โกรท จํากัด วางเงินมัดจํา จํานวน 60
ลานบาท ซึ่งไดดําเนินการเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
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4. บริษัทตองเจรจาเปลี่ยนชื่อผูใหเชาในสัญญาเชา และ/หรือทําการปลอดภาระผูกพันที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภายในวันที่
15 ธันวาคม 2560
5. ผูซื้อตองชําระเงินสวนที่เหลือทั้งหมด ณ วันโอนทรัพยสินภายใตสัญญาซื้อขาย ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
วัตถุประสงคการใชเงินจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยมีดังตอไปนี้
1. ลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน 175.44 ลานบาท โดยซื้อหุน
จํานวน 87,720,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เพื่อใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผู
ถือหุนของบริษัท และชวยสรางมูลคาเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีใหกับบริษัทและผูถือหุนในระยะยาว และเปนไปตาม
แผนการปรับโครงสรางกิจการ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมในปจจุบัน
2. ชําระคาธรรมเนียมการโอน คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่กี่ยวของจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
รวมทั้งสิ้นประมาณ 12.07 ลานบาท
3. ชําระคืนหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 25 ลานบาท
4. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย จํานวนประมาณ 10 ลานบาท
5. เงินสวนที่เหลือจํานวน 30.49 ลานบาท จะนําไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
บริษัท และผูถือหุนของบริษัท
ทั้งนี้วัตถุประสงคการใชเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใช
เงินในขอใดขอหนึ่งดังกลาวขางตนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกวาจํานวน 20 ลานบาท บริษัทจะนําเรื่องเขาพิจารณาขออนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป
ขอดีของการเขาทํารายการ มีดังนี้
1. เปนการขายสินทรัพยในระดับราคาที่เสมือนกับไดรับรูรายไดที่จะไดรับจากคาเชาในอนาคตในคราวเดียว
2. ลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะไมมีผูเชาหรืออัตราคาเชาที่จะไดรับอาจลดลง
3. กําไรที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพยสามารถนําไปชดเชยกับผลขาดทุนสะสมเพื่อลดภาระคาใชจายดานภาษีเงินได
4. นําเงินสดที่ไดจากการขายสินทรัพยไปลงทุนในธุรกิจใหม
5. นําเงินที่ไดรับจากการขายสินทรัพยสวนหนึ่งไปชําระคืนหนี้เงินกูเพื่อลดดอกเบี้ยจาย
ขอดอยของการเขาทํารายการ มีดังนี้
1. บริษัทจะขาดรายไดคาเชาปละ 50 - 53 ลานบาท และกําไรสุทธิลดลงปละประมาณ 23 - 30 ลานบาท
2. ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจใหม
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทหลังการเขาทํารายการ มีดังนี้
1. บริษัทจะไดรับเงินสด 240.93 ลานบาท และมีกําไรจากการขายสินทรัพยประมาณ 60.89 ลานบาท
2. บริษัทสามารถใชประโยชนทางภาษีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมของบริษัท (TAX Shield) จํานวนประมาณ
48.66 ลานบาท
ความเห็นของ IFA มีดังนี้
1. มูลคาที่เหมาะสมของทรัพยสินโดยวิธีรายไดมูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสดอยูในชวงระหวาง 243.52 – 267.49 ลาน
บาท
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2. การเขาทํารายการในครั้งนี้แมวาจะเปนการเขาทํารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง แต IFA พิจารณาแลววาราคาที่จะ
ขายใหกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในครั้งนี้เปนราคาซึ่งอยูในชวงราคาที่ IFA ประเมินไดและเปนราคาที่ไดสะทอนรายไดคา
เชาที่คาดวาจะไดรับในอนาคตไปแลว รวมถึงการขายทรัพยสินในครั้งนี้จะทําใหบริษัทไดเงินสดไปใชในการลงทุน
ในธุรกิจใหมและนําไปใชในการดําเนินธุรกิจปจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ผูถือหุนของบริษัทที่เปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง
หรือมีสว นไดเสียกับการทํารายการในครั้งนี้จ ะไมสามารถออกเสียงเพื่อลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อการ
พิจารณาการเขาทํารายการในวาระนี้ได
3. โดยสรุป IFA มีความเห็นวาผูถือหุนของบริษัทควรอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว อยางไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติ
ใหเขาทํารายการดังกลาวหรือไม ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ ซึ่งผูถือหุนสามารถพิจารณาไดจากเอกสาร
สําคัญอื่นๆของบริษัทและรายงานความเห็นของ IFA
กอนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ไดมีคําถามจากผูถือหุน
** นายอนุ วองสาระกิจ ผูถือหุน
คําถาม :
1. ที่ดินผืนที่จะจําหนายนี้เดิมซื้อมาเพื่อวัตถุประสงคใด เพราะเหตุใดจึงไมไดนํามาดําเนินกิจการของบริษัท และสุดทาย
ตัดสินใจจําหนาย
2. การเสนอขายไดมีการเสนอขายตอผูสนใจรายอื่น หรือ ผูเชาเดิม หรือไม
3. เงินที่ไดจากการจําหนายจะนําไปชําระหนี้สินบางสวน จะสงผลให D/E เหลือเทาใด
4. ปจจุบันบริษัทมีรายไดจากคาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จะจําหนายนี้ปละประมาณ 30 ลานบาท โดยจะนําเงินที่ได
จากการจําหนายไปลงทุนในกิจการอื่นซึ่งจะพิจารณาในวาระถัดไป รายไดที่จะไดจากกิจการอื่นสามารถทดแทน
รายไดจากคาเชาปจจุบันไดหรือไม
คําตอบ : นายประวิล ชี้แจงวา
1. โรงงานที่สิงหบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 20 ไร ซึ่งบริษัทไดซื้อที่ดินผืนนี้มาเพื่อรองรับลูกคาที่จังหวัดนครราชสีมา
และโซนภาคเหนือ โดยเปดโรงงาน 3 โรงงาน คือ 1. โรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 2. โรงงานประกอบหนาจอ
มือถือแบบสัมผัสซึ่งปดโรงงานไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา 3. โรงงานที่จะจําหนาย โดยธุรกิจเชานี้เริ่มตนเมื่อป
2554 ซึ่งเกิดน้ําทวมหนัก และทางนิคอนซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ประสบภาวะน้ําทวมเชนกัน ขณะนั้น
ผูประกอบการในจัง หวัด พระนครศรีอยุธยาจําเปนตองหาแหลงผลิตใหมเพื่อดําเนินการผลิตตอซึ่งบริษัทมีพื้นที่
โรงงานสิงหบุรีเหลืออยูครึ่งหนึ่งและนิคอนมีความสนใจในการเชา จึงไดเกิดเปนธุรกิจเชาที่แยกออกจากธุรกิจผลิต
ชิ้นสวนซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท
2. บริษัทไดมีการติดตอกับบริษัทรอบๆในสวนอุตสาหกรรมอินทราซึ่งประกอบธุรกิจอื่น อยางไรก็ดี แบบของโรงงานนี้
สรางขึ้นเพื่อกิจการของนิคอนโดยเฉพาะ รวมถึงราคาประเมินในการใหเชาสูงกวาราคาตลาด สงผลใหผูสนใจซื้อราย
อื่นมองวาราคาขาย 253 ลานบาท เปนราคาที่สูงเกินไปและไมสนใจในการทําธุรกิจนี้ นอกจากนี้ สัญญาเชาที่บริษัทมี
ตอนิคอนจะหมดลงในเดือนพฤษภาคม 2560 ดังนั้น ผูสนใจซื้อรายอื่นจึงเห็นวามีความเสี่ยงในการที่จะไมไดรับการ
ตอสัญญาเชาเนื่องจากไมมีความสัมพันธกับทางนิคอนมากอน
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3. ปจจุบัน บริษัทมีภาระหนี้ประมาณ 140 ลานบาท ซึ่งหากมีการจําหนายทรัพยสินนี้ไปจะนําเงินที่ไดจากการจําหนาย
ไปชําระหนี้ที่คางภาระตั๋ว P/N ซึ่งมีอยูประมาณ 140 ลานบาทใหลดลง นอกจากนี้ ราคาคาเชายังมีความไมแนนอน
และมีแนวโนมลดลงทุกป สัญญาใหมที่บริษัทไดมีการตอสัญญากับนิคอนมีอัตราคาเชาลดลงประมาณ 10%
นายนวพร เกียรติขจรวงษ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดกลาวเสริมในประเด็นนี้วา อัตราสวน D/E ในปจจุบันอยูที่ 0.43
ซึ่งหลังการเขาทํารายการนี้จะไดเงินสดเพื่อนําไปชําระหนี้ สงผลให D/E ลดลงเหลือ 0.34 นอกจากนี้ ราคาขายที่
กําหนดไว 253 ลานบาทเปนการรับรูรายไดคาเชาทั้งหมดในอนาคตแลว
** นางสาวเสาวลักษณ จิรายุสโยธิน ผูถือหุน
คําถาม : ในเมื่อนิคอนหมดสัญญาเชาในเดือนพฤษภาคม 2560 เหตุใดบริษัทจึงไมสามารถติดปายประกาศ
ขายหรือดําเนินการประมูลได
คําตอบ : นายประวิล ชี้แจงวา หากบริษัทดําเนินการประกาศขายเปนสาธารณะ ซึ่งขณะนั้นอยูในระหวางสัญญาเชากําลัง
จะหมดอายุ นิคอนอาจไมพิจารณาตอสัญญา ประกอบกับโรงงานนี้เปนแบบสรางเฉพาะสําหรับธุรกิจของนิคอน จึงสงผลใหไมมี
ผูสนใจซื้อที่ดินและสิง่ ปลูกสรางดังกลาว
นายนวพร กลาวเสริมวา หากติดประกาศขายเปนสาธารณะ นิคอนจะเกิดความกังวล ประกอบกับ
อาจจะไดผูซื้อที่ไมมีความสัมพันธกับนิคอนมากอน ซึ่งจะทําใหนิคอนอาจตัดสินใจไมเชาตอเพื่อทําธุรกิจ
** นางสาวเสาวลักษณ จิรายุสโยธิน ผูถือหุน
คําถาม : ปจจุบันนิคอนไดมีการตอสัญญาเชาออกไปถึงป 2562 การจําหนายจะถือวาผิดสัญญาตอนิคอนหรือไม
คําตอบ : นายประวิล ชี้แจงวา บริษัทไดดําเนินการหารือเบื้องตนในการเปลี่ยน Vendor Code ของผูใหเชา จากบริษัท
เปน บริษัท พรีมา โกรธ จํากัด กับทางนิคอนเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งนิคอนไมไดมีปญหาใดๆ
** นายอนุ วองสาระกิจ ผูถือหุน
คําถาม : ธุรกิจเชาที่เราจะเลิกนั้นมีผลกระทบตอธุรกิจอื่นที่เรามีกับนิคอนในปจจุบันหรือไมอยางไร และโรงงานที่ 2 ที่
เราปดไป ทางนิคอนมีความสนใจในการที่จะเชาดวยหรือไม หรือบริษัทมีแผนอยางไรในอนาคต
คําตอบ : นายประวิล ชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทมีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบดวย ธุรกิจเชา และ ธุรกิจรับจางผลิตสินคาซึ่งได
มีก ารผลิตสินคาใหกับนิคอนดว ย สวนธุรกิจ ประกอบหนาจอมือถือแบบสัมผัสซึ่งปดโรงงานไปแลวนั้น บริษัทไดพยายาม
จําหนายโรงงานแตยังไมสามารถจําหนายได ปจจุบันไดใหบริษัทแหงหนึ่งเชาสําหรับเก็บสินคา สวนที่นิคอนจะสนใจเชาหรือไม
นั้น คาดวายังไมมีความสนใจ ณ ขนะนี้ เนื่องจากโรงงานที่นิคอนเชาอยูในปจจุบันยังมีพื้นที่เหลือสําหรับการประกอบธุรกิจ
** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
คําถาม : ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ย วกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการจํา หนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน หนา 24/109 ระบุวา ผูขายเปนผูรับผิดชอบภาษีและคาใชจายจากการขายทั้งหมด สวนในหนา 25/109 ขอ 2 ในการขาย
TERA ใครเปนผูรับผิดชอบภาษีและคาใชจาย
คําตอบ : นายนวพร ชี้แจงวา ในสวนภาษีและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจําหนายทรัพยสิน เปนสิ่งที่ทางบริษัทผูขายตอง
จายทั้งหมด แตในสวนของ TERA เปนการซื้อหุนสามัญซึ่งไมใชการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง
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** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
คําถาม : ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 หนา 13 ระบุโครงสรางกอนการปรับโครงสรางกิจการวา
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและรับจางผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใชกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ใหเชาอสังหาริมทรัพยและลงทุน
ในบริษัทยอย แตโครงสรางหลังการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทจะดําเนินธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยและลงทุนในบริษัทยอย
เทานั้น สวนธุรกิจผลิตและรับจางผลิตชิ้นสวนบริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจนี้หรืออยางไร
คําตอบ : นายโกวิท เนื่องสุข ชี้แจงวา หลังการปรับโครงสรางกิจการ ธุรกิจผลิตและรับจางผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใช
กับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสจะอยูภายใตบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“SPEN”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุน
99.99% เมื่อสรุปงบการเงินรวมก็จะถือเปนรายไดรวมในงบการเงิน
** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
คําถาม : เหตุใดจึงซื้อหุนของ TERA เพียง 51% ไมซื้อ 99.99% เพื่อใหเปนบริษัทยอย
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวา การเขาซื้อหุนของ TERA 51% จัดเปนบริษัทยอยเชนกัน สวนสัดสวนการซื้อขึ้นอยูกับการ
เจรจาตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขายซึ่งเปนไดตั้งแต 51 – 99 % บริษัทคิดวาสัดสวนที่เหมาะสม คือ 51% โดยใหผูถือหุนเดิมซึ่ง
ถือหุน 49% บริหารงานตอไป
** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบอํานาจ จากผูถอื หุน นายสมชาย จิตติมา
คําถาม : บริษัทมีหนี้สินประมาณ 140 ลานบาท ซึ่งในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันและรายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน หนา 25/ 109ขอ 3 ระบุวา จะนําเงินที่ไดจากการจําหนายไปชําระหนี้ 25 ลานบาท เหตุ
ใดจึงไมชําระหนี้มากกวานี้ และเงินสวนที่เหลือจะนําไปลงทุนในธุรกิจอื่น อยากทราบวาผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นจะมากกวา
รายไดจากคาเชาหรือไม
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวา สัดสวนการชําระหนี้เมื่อมีการโอนยายธุรกิจไปยังบริษัทยอย SPEN จะยังคงมีหนี้อยู โดยจะ
เปลี่ยนหนี้จากบริษัทแมเปนการกูยืมที่บริษัทยอย สวนที่เหลือหากบริษัทมีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่ไดผลตอบแทนที่ดีก็จะนําไป
ลงทุน แตหากไมมีธุรกิจที่นาสนใจก็จะพิจารณาชําระหนี้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงมากกวา 20 ลานบาทจะเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
** นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน
คําถาม : รายไดจากคาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางประมาณ 50 ลานบาทตอป เมื่อเทียบกับมูลคาการจําหนายสินทรัพย
ดังกลาว 253 ลานบาท คิดเปนผลตอบแทนประมาณ 20% ตอป ในขณะที่ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการไปลงทุนใน TERA
ประมาณ 10-15 ลานบาท เมื่อเทียบกับเงินลงทุนประมาณ 170 ลานบาท คิดเปนผลตอบแทนประมาณ 5-6% เหตุใดเราจึงจําหนาย
สินทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูง และไปลงทุนในธุรกิจที่ใหผลตอบแทนต่ํากวา
คําตอบ : นายนวพร ชี้แจงวา รายไดจากคาเชา 50 ลานบาทตองหักภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 20% ซึ่ง รายได 50 ลาน
บาทนี้เปนการรับรูรายไดคาเชาในอนาคต และรายไดสวนนี้ไมไดหายไปไหน แตมารับรูทั้งจํานวน ในปจจุบันโดยการจําหนาย
สินทรัพย 253 ลานบาท ในสวนผลตอบแทนที่จะไดจากการลงทุนใน TERA จะอยูในรายละเอียดของวาระตอไป
นายโกวิท กลาวเสริมวา ตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน หนา 27/109 มีความเสี่ยงที่นิคอนอาจจะไมตออายุสัญญา ซึ่งสัญญามีระยะเวลา 3 ป และตออายุ
ทุกๆ 3 ป ในขณะที่โรงงานนี้ถูกสรางมาเฉพาะเพื่อการดําเนินธุรกิจของนิคอน ดังนั้น หากนิคอนไมตอสัญญาจะเปนการยากใน
การหาผูเชารายอื่นมาเชา หรือ จําหนายใหบุคคลอื่นในราคา 253 ลานบาท
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** นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน
ขอเสนอแนะ : รายไดจากคาเชา 50 ลานบาทตอป และทอนกลับมาเปนมูลคาในปจจุบัน แตในความเปนจริงแลวหากไม
จําหนายสินทรัพยนี้ไป คาเชาจะเปนกระแสเงินสด และกรรมสิทธิ์ที่ดินยังคงเปนของบริษัทซึ่งจะจําหนายเมื่อใดก็ได นอกจากนี้
มูลคาที่ดินในอนาคตรวมกับคาเชาในอนาคต เมื่อทอนกลับมาเปนมูลคาปจจุบันนาจะมากกวา 253 ลานบาท ดังนั้น จึงเปนเรื่อง
แปลกที่บริษัทจะจําหนายสินทรัพยที่ใหผลตอบแทน 20% ไปลงทุนในธุรกิจที่ใหผลตอบแทนต่ํากวา
กอนการลงมติในวาระนี้ ผูดําเนินรายการไดแจงตอที่ประชุมวา มติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงในสวนของผูที่มี
สวนไดเสีย ไดแก นายประพจน พลพิพัฒนพงศจํานวน 15,529,300หุน นางสายสุนีย จันทรจรูญจิต จํานวน 16 หุน และนางสาย
มณี ชัยชวงโชค จํานวน 6,908,500 หุนทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ไป
ยังผูถือหุนทุกทานแลว บริษัทไดทราบขอมูลเพิ่มเติมวา นางสายสุนีย จันทรจรูญจิต ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท พรีมา โกรท จํากัด
เปนผูถือหุนของบริษัทจํานวน 16 หุน และนางสายมณี ชัยชวงโชคซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญทางออมของบริษัท พรีมา โกรท จํากัด
เปนผูถือหุนของบริษัทจํานวน 6,908,500 หุน จึงถือวาเปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสียและไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดวย
ซึ่งแมวาสัดสวนการถือหุนขางตนจะเปนสัดสวนเล็กนอยแตเพื่อความโปรงใสในการลงมติสําหรับวาระการประชุมนี้ จึงขอแจง
ขอมูลขางตนใหที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจําหนายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทบางสวนรวมถึงการโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่จําหนายมูลคารวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 253 ลานบาท
ใหแกบริษัท พรีมา โกรท จํากัด และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดวยคะแนนเสียงไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียกับ
การเขาทํารายการ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
91,109,809
-0-091,109,809
91,109,809
100.00%
100.00%
หมายเหตุ :
1. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย จํานวน 2 ราย คือ นายประพจน พลพิพัฒนพงศ และนางสายมณี ชัยชวงโชค ถือหุนรวมกัน
ทั้งสิ้น 22,437,800 หุน ซึ่งเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
2. ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 19 ราย คิดเปนจํานวน31,703 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุมทั้งหมด 91 ราย
รวมจํานวนหุนทัง้ สิ้น 113,547,609 หุน คิดเปนรอยละ 48.9419 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งสิ้นของบริษัท
ตอไป

กอนเริ่มประชุมในวาระที่ 3 ประธานฯ ไดเชิญนายประพจนกลับเขาหองประชุม และไดดําเนินการประชุมตามวาระ
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วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนของบริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 87,720,000 หุน คิดเปน
รอยละ 51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด มูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 175,440,000 บาท จากบริษัท เอนนี่ ไอ คอร
ปอเรชั่น จํากัด นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน จารุฐิติพันธุ ซึ่งเขาขายเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
ประธานฯไดมอบหมายใหนายปริญญา พัฒนะคูหา นําเสนอขอมูล ซึ่งนายปริญญาไดชี้แจงตอที่ประชุมวาบริษัท เทอรรา
ไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“TERA”) ประกอบธุรกิจวางระบบและใหบริการดานไอทีขนาดใหญแบบครบวงจร (System
Integration – SI/IT Solution) เชน ระบบ Server, Storage, Network, IT Security, Cloud Service โดยใชผลิตภัณฑของ HewlettPackard (“HP”) เปนหลัก และเปนบริษัทแรกที่ไดรับรางวัล Platinum Partner จากบริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํากัด
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 55 ลานบาท โดยชําระแลว 43 ลานบาท มีบริษัทยอย 2 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท คลัสเตอร ซิสเท็มส จํากัด มีทุนจดทะบียน 5 ลานบาท โดยชําระเต็มมูลคา ซึ่ง TERA ถือหุน 99.99% ประกอบ
ธุรกิจแบบเดียวกับ TERA แตใชผลิตภัณฑ NON HP เชน Dell, Lenovo, Sun Microsystems, Cisco เปนหลัก
2. บริษัท ติ๊งเคอร จํากัด มีทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท โดยชําระเต็มมูลคา ซึ่ง TERA ถือหุน 51% ประกอบธุรกิจเปนผูจัด
จําหนายและบํารุงรักษาโปรแกรมตางๆ โดยปจจุบันใหบริการ Qlink View ซึ่งเปนโปรแกรมดาน Data Analytic
กลุมลูกคาของ TERA มีการกระจายตัวคอนขางสูงโดยสวนใหญเปนลูกคาเอกชนซึ่งมีมากกวา 300 ราย สวนลูกคา
ภาครัฐมีสัดสวนไมถึง 1% ลูกคาหลักจะอยูในกลุม Manufacturing, Hospitality, Retails, Telecom, Financial and
Insurance ตัวอยางลูกคา เชน บุญถาวร,NEO,Toshiba,Yamaha, 3K Battery, True และไดลูกคาใหมที่เขามาเพิ่มในปนี้
คือ กลุมCK,Otsuka และกลุมโรงแรม Ibis

รายไดรวมทั้งกลุม ในป 2558 มีมูลคา 280.15 ลานบาท ในป 2559 รายไดเติบโตเปนมูลคา 341.05 ลานบาท หรือ เติบโต
ขึ้นประมาณ 20% สวนรายไดรวมครึ่งปแรกของป 2560 มีมูลคา 187.08 ลานบาท เติบโตขึ้นจากป 2559 คอนขางมาก โดยสัดสวน
ของรายได แบงออกเปน รายไดจากการขาย 76% รายไดจากการใหบริการ 22% และรายไดอื่น 2%
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กําไรขั้นตนในป 2558 มีมูลคา 70.81 ลานบาท ในป 2559 เพิ่มขึ้นเปนมูลคา 75.36 ลานบาท และในครึ่งปแรกของป
2560 มีกําไรขั้นตน มูลคา 46 ลานบาท โดยมีสัดสวนของกําไรขั้นตนประมาณ 25-30%
กําไรสุทธิในป 2558 มีมูลคา 8.16 ลานบาท ในป 2559 มีมูลคา 7.37 ลานบาท และในครึ่งปแรกของป 2560 มีมูลคา
10.69 ลานบาท สูงกวากําไรสุทธิในป 2559 ทั้งป โดยคาดการณกําไรสุทธิในป 2560 ประมาณ 15 - 20 ลานบาท

ในสวนของหนี้สินรวม สวนของผูถือหุน และหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ป 2558 มีสวนของผูถือหุน
มูลคา 54.51 ลานบาท หนี้สินรวมมูลคา 90.24 ลานบาท และ D/E Ratio 1.66 เทา ในป 2559 ยอดหนี้สินเพิ่มขึ้นเปนมูลคา 135.42
ลานบาท สวนของผูถือหุนมีมูลคา 60.57 ลานบาทภายหลังการจายปนผลเรียบรอยแลว โดย TERA มีการจายปนผลอยางสม่ําเสมอ
ทุกป และมี D/E Ratio 2.24 เทา ในครึ่งปแรกของป 2560 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเปน 186.75 ลานบาท สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน
62.20 ลานบาท และมี D/E Ratio 3 เทา อยางไรก็ตามในสวนของหนี้สินมูลคา 186.75 ลานบาทนั้น เปนหนี้สินทางการคา ซึ่งที่
ผานมาTERA ไมมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และไดรับเครดิตทางการคาจาก Supplier คอนขางดี
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นายปริญญา ไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทมีแผนที่จะเขาซื้อหุนของ TERA จํานวน 87,720,000 หุน คิดเปนรอย
ละ 51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจากผูขายจํานวน 3 ราย ไดแก (1) บริษัท เอนนี่ ไอ คอรปอเรชั่น จํากัด (2) นายสุรสิทธิ์ คิว
ประสพศักดิ์ และ (3) นายจิราวัฒน จารุฐิติพันธุ ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศเรื่องการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยการเขาทําธุรกรรมดัง กลาวเปนการไดมาซึ่งสินทรัพ ยของบริษัทตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย คํานวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 26.69 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑที่คํานวณขนาดรายการ
ไดสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท และ TERA ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ บริษัท ไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่มีการตกลงเขาทํารายการนี้
การเขาทํารายการดังกลาวจึงจัดเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทที่ 2 กลาวคือ มีขนาดรายการเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวา
แตต่ํากวารอยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทันที โดย
มีสารสนเทศอยางนอยตามบัญชี (1) ทายประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนภายใน
21วันนับแตวันที่เปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทไดจัดสงสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยใหแกผูถือหุน
เปนที่เรียบรอยแลว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560
อย า งไรก็ ดี การได ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ข า งต น เข า ข า ยเป น การซื้ อ หรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื่ น หรื อ
บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทตามมาตรา 107 (2) (ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) จึงตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ บริษัทไดแตงตั้งบริษัท แคปปตอล ลิ้งค แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมินมูลคายุติธรรมใน
การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวโดยใชวิธีการประเมินตามมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด หรือ Discounted
Cash Flow Approach ซึ่งสรุปผลการประเมินมูลคายุติธรรม ดังนี้
วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
มูลคาปจจุบันของสวนของผูถือหุน(ลานบาท)
จํานวนหุน (ลานหุน)
ราคาหุน (บาท/หุน)

325.16
172.00
1.89

โดยมีสมมติฐานที่สําคัญ ดังนี้
1. ทําการศึกษาขอมูลที่เกิดขึ้นระหวางป 2557 ถึง ชวง 6 เดือนแรกของป 2560 (H1/60)
2. อัตราการเติบโตของรายไดจากการขายและบริการ ป2560 - ป 2565 เทากับอัตรารอยละ 5-9 หลังจากนั้นมีอัตราการ
เติบโตเทากับ 0
3. อัตราคิดลดมาจากการคํานวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weight Average Cost of Capital : WACC) ตาม
โครงสรางเงินทุนของ TERA ซึ่งเทากับอัตรารอยละ 9.64 (Rf =2.88%, Rm = 13.07%, ß = 0.674)
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินไดทําการวิเคราะหความไว(SensitivityAnalysis) โดยปรับอัตราคิดลดซึ่งปจจุบันที่
ปรึกษาการเงินใชอัตรารอยละ64 .9 เปน Discount Rate โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นและลดลงในอัตรารอยละ1 และปรับอัตราการ
เติบโตของรายไดการขายและบริการ เพิ่มขึ้นและลดลงในอัตรารอยละ3
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การวิเคราะหความไว
อัตราการเติบโตของรายไดจากการขาย
และบริการ
เพิ่มขึ้น จากประมาณการ %3
ตามประมาณการ
ลดลง จากการประมาณการ %3

-1%
8.64%
2.42
2.05
1.71

อัตราคิดลด (Discount Rate)
0
1%
9.64%
10.64%
2.22
2.05
1.76
1.89
1.60
1.50

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน เห็นวา วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) เปนวิธีที่เหมาะสมในการ
ประเมินกิจการของ TERA มากที่สุด โดยจะไดมูลคาหุนในระหวาง 1.50 - 2.42 บาท ตอหุน
กอนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ไดมีคําถามจากผูถือหุน
** นายอนุ วองสาระกิจ ผูถือหุน
คําถาม : ขณะนี้บริษัทไดเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเปนธุรกิจดานไอทีโซลูชั่น หลังจากนี้บริษัทจะมีสวนในการเขาไปบริหาร
มากนอยเพียงใด เนื่องจากงานสวนใหญเปนงานดานบริการซอฟทแวรซึ่งกอนหนานี้บริษัทดําเนินธุรกิจดานการผลิตฮารดดิสก
และชิ้นสวนและการเขาไปลงทุนครั้งนี้ บริษัทมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตอยางไร นอกจากนี้ ราคาซื้อซึ่งคํานวณดวยวิธี
DCF มีคาความนิยมและคาเสื่อมราคารวมอยูดวยหรือไมอยางไร
คําตอบ:นายปริญญา ชี้แจงวาการมีสวนรวมในการบริหารงานนั้น ตามที่ไดหารือกับ TERA ในเบื้องตน บริษัทคาดวาจะ
มีทีมบริหารเขาไปอยูในสวนของคณะกรรมการบริษัทในสัดสวนตามที่บริษัทถือหุนคือ 51% สวนความคาดหวังเรื่องการเติบโต
ปจจุบันTERA มีอัตราการเติบโตประมาณปละ 10% อยางไรก็ตามนโยบายของTERA คอนขาง Conservative ในการเลือกลูกคา
ซึ่งบริษัทคาดวาจะเขาไปชวยในเรื่องของการบริหารจัดการเพิ่มเติมผานทางกรรมการบริษัทที่จะสงเขาไป ซึ่งคาดหวังวาธุรกิจของ
TERA นาจะเติบโตไดจากหลายสวน เชน ในสวนของงานภาครัฐ และในสวนของงานไอทีโซลูชั่นอื่นที่จะเขามาเพิ่มเติมใน
อนาคต สวนการคํานวณคาเสื่อมราคานั้น เนื่องจากทรัพยสินหลักของ TERA เปนอุปกรณคอมพิวเตอรซึ่งมีจํานวนไมมากดังนั้น
คาเสื่อมราคาอยูที่ประมาณ 2.5 ลานบาท
นายโกวิท กลาวเสริมวา ในการซื้อจะมีคาความนิยมเกิดขึ้น ซึ่งเปนสวนตางของราคาซื้อเทียบกับ
มูลคาของสิ่งที่ไดรับ โดยบริษัทจะบันทึกคาความนิยมในงบการเงินของบริษัท สวนการประเมินมูลคาของกิจการตามรายงานการ
ประเมินมูลคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินไดใชวิธีDiscounted Cash Flow (DCF) ซึ่งไมมีคาความนิยมเขามา
เกี่ยวของ สวนคาเสื่อมราคานั้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณของTERA มีสัดสวนที่นอยมาก ดังนั้น คาเสื่อมราคาอยูที่ประมาณ 2.5
ลานบาทตอปเทานั้น นอกจากนี้ ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัท ปจจุบันTERA มีกรรมการบริษัททั้งหมด 9
ทาน ตามที่ระบุในShare Holder Agreement ซึ่งบริษัทจะเขาไปมีสวนรวมในการบริหารในสวนของกรรมการบริษัททั้งหมด 5
ทาน โดยจะดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการ ในสวนการเติบโต เนื่องจากฐานลูกคาหลักอยูในธุรกิจซึ่งไมมีหนวยงานภาครัฐ
เขามาเกี่ยวของ ดังนั้น บริษัทถือวาการเขาไปลงทุนกับ TERA แบบพันธมิตรดวยสัดสวนการถือหุน 51:49 จะชวยในการเพิ่มกําลัง
การขายและอัตราการเติบโตของยอดขายใหมากขึ้น
** นายอนุ วองสาระกิจ ผูถือหุน
คําถาม : การลงทุนในธุรกิจใหมนี้ จะถือวาเปนอีกประเภทธุรกิจ หรือเปนการดําเนินการรวมกันกับธุรกิจเดิม
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คําตอบ: นายโกวิท ชี้แจงวา ธุรกิจเดิมเปนการผลิตชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟ ซึ่งไมนาจะสามารถดําเนินการรวมกับธุรกิจ
ใหมไดมากนักแตนาจะสามารถดําเนินการรวมกับธุรกิจใหม ๆ ที่จะลงทุนในอนาคตตอไปได
** นายอนุ วองสาระกิจ ผูถือหุน
คําถาม : คาความนิยมกรณีที่บริษัทสามารถทํากําไรเพิ่มขึ้น หรือเติบโตเพิ่มขึ้น คาความนิยมจะสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ไดหรือไม
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวาโดยหลักการของคาความนิยม บริษัทตองระบุที่มาของคาความนิยม ณ วันที่ซื้อ ซึ่งอาจเปน
ฐานลูกคา หรือ สินทรัพยที่ไมมีตัวตนตาง ๆ และประเมินมูลคาของคาความนิยมอยางนอยปละ 1 ครั้ง หากไมเปลี่ยนแปลง คา
ความนิยมจะถูกคงมูลคาไวเชนนั้น
** นายอนุ วองสาระกิจ ผูถือหุน
คําถาม : การสงกรรมการเขาไปเปนกรรมการบริษัทของ TERA นั้น บริษัทจะมีสวนในการชวยพัฒนา หรือคิดโครงการ
ใหมๆโดยการสงพนักงานเขาไปชวยดําเนินการ หรือTERA ยังคงดําเนินการเหมือนเดิม โดยบริษัทจะมีสวนชวยแคในเรื่องการ
บริหารและการหาลูกคา
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวา เบื้องตนบริษัทตองกําหนดนโยบายใหชัดเจน จึงจะดําเนินการสงทีมผูบริหารเขาไปตาม
ความเหมาะสม
** นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน
คําถาม : ในรายงานความเห็นที่ปรึ ก ษาทางการเงินอิสระเกี่ย วกับรายการที่เกี่ ยวโยงกันและรายการจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน หนา 96/109 ระบุเกี่ยวกับรายไดจากการขาย และ รายไดจากการใหบริการ มาจากการจําหนายสินคาและบริการใด
คําตอบ : นายปริญญา ชี้แจงวา รายไดจากการขาย มาจากการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอร และ ระบบ Network ทั้งใน
สวนของฮารดแวรและซอฟทแวรสวนรายไดจากการใหบริการ มาจากการเขาไปติดตั้ง ซอมบํารุง และการบํารุงรักษาอุปกรณ โดย
การบํารุงรักษาอุปกรณจะเกิดขึ้นภายหลัง 1 ป หลังจากหมดระยะเวลารับประกันจากผูผลิต
** นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน
คําถาม : สัดสวนรายไดจากการจําหนายฮารดแวรและซอฟทแวรเปนอยางไร
คําตอบ : นายปริญญา ชี้แจงวา ฮารดแวรประมาณ 70% และซอฟทแวรประมาณ 30%
** นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน
คําถาม : สัดสวนการจําหนายฮารดแวรระหวางบริษัทแมและบริษัทยอยเปนอยางไร
คําตอบ : นายปริญญา ชี้แจงวา บริษัทแมจําหนายผลิตภัณฑ HP มูลคาประมาณ 300 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณ
70-75% สวนบริษัทยอยจําหนายผลิตภัณฑอื่นที่ไมใช HP เชน Dell มีสัดสวนประมาณ 25% ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากDell
ถือเปนแบรนดอันดับ 2 ของโลก รองจาก HP ซึ่งเปนอันดับ 1
** นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน
คําถาม : แบรนด HP ไดตกต่ําลงเรื่อย ๆ ในขณะที่รายไดของ TERAจากแบรนดHP มีสัดสวนมาก หากในอนาคต แบ
รนด HP ตกต่ํา จะมีสินคาอื่นของบริษัทมาแทนที่ไดทันทีหรือไม
คําตอบ : นายปริญญา ชี้แจงวาแบรนด HPไมไดทําการตลาดดาน PC มากนัก แตในสวนที่TERA ทําจะเปน Storage
Server ซึ่งปจจุบัน HP ยังเปนแบรนดอันดับ 1 ของโลก มีสวนแบงการตลาดประมาณ 20% ในขณะที่ Dell มีสวนแบงการตลาด
ประมาณ 10% กวาๆ
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ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ ก ารเข า ซื้ อ หุ น ของบริ ษั ท เทอร ร าไบท เน็ ท โซลู ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) จํ า นวน
87,720,000หุน คิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด มูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 175,440,000 บาทจากบริษัท เอนนี่ ไอ
คอรปอเรชั่น จํากัด นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน จารุฐิติพันธุ ซึ่งเขาขายเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท
อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
113,547,609
100.00%

ไมเห็นดวย
-0-

งดออกเสียง
-0-

รวมทั้งสิ้น
113,547,609
100.00%

คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
113,547,609

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหนายโกวิท เนื่องสุข หรือนายไมตรี ตั้งษณกุล หรือนายประวิล ศ รี สุ ต โ ต เ ป น ผู มี
อํานาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของ
บริษัท และการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและมีอํานาจในการดําเนินการ
ใดๆที่จําเปน เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกวาการทําธุรกรรมตางๆดังกลาวจะแลวเสร็จ
ประธานฯ เสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหบริษัทสามารถเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัท
บางสวน มูลคารวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 253 ลานบาท ใหแกบริษัท พรีมา โกรท จํากัด และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเขา
ซื้อหุนของ TERA จํานวน 87,720,000 หุน คิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จากบริษัท เอนนี่ ไอ คอรปอเรชั่น
จํากัด นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน จารุฐิติพันธุ ซึ่งเขาขายเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือ
บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท ตามที่ไดพิจารณาอนุมัติไปแลวในวาระที่2 และ 3 จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหนายโกวิท เนื่องสุข หรือนายไมตรี ตั้งษณกุล หรือนายประวิล ศรีสุตโต เปนผูมีอํานาจในการลง
นามในสัญญา เอกสาร หรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกับการเขาทํารายการดังกลาว และมีอํานาจในการดําเนินการ
ใด ๆ ที่จําเปน เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกวาการทําธุรกรรมตางๆดังกลาวจะแลวเสร็จ โดยมติในวาระนี้ตอง
ไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
กอนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ไดมีคําถามจากผูถือหุน
** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
คําถาม : การแตงตั้งทั้ง 3 ทาน เปนผูลงนามนั้น ลงนามพรอมกัน 3 คน หรือ 2 ใน 3 หรือ ลงนามเพียงทานใดทานหนึ่ง
และตองประทับตราบริษัทหรือไม
คําถาม : นางสาววิริยา ชินการ ที่ปรึกษากฏหมายไดชี้แจงวา โดยหลักการเปนการมอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน
ผูลงนาม โดยไมตองประทับตราบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงสัญญาและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาซื้อหุนและการจําหนาย
สินทรัพย โดยไมเกี่ยวกับเช็คซึ่งจะเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไวกับธนาคาร สวนวิธีการโอนเงินในการซื้อขายหุนจะเจรจาตก
ลงกันอีกครั้ง
** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบอํานาจ จากผูถือหุน นายสมชาย จิตติมา
ขอเสนอแนะ : ผูที่จะลงนามตองพิจารณารายละเอียดของเอกสารละเอียดเนื่องจากตองรับผิดชอบตามกฏหมายมาตรา 85
และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินจะตองแจงใหผูถือหุนทราบ นอกจากนี้ ควรมีการระบุตําแหนงกรรมการอิสระ
ในรายงานการประชุมใหครบถวนเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบอยางชัดเจน
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ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการมอบอํานาจให นายโกวิท เนื่องสุข หรือ นายไมตรี ตั้งษณกุล หรือ นายประวิล ศรี
สุตโต เปนผูมีอํานาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือ ขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทและการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปน
เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกวาการทําธุรกรรมตาง ๆ ดังกลาวจะแลวเสร็จดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
113,547,609
100.00%

ไมเห็นดวย
-0-

งดออกเสียง
-0-

รวมทั้งสิ้น
113,547,609
100.00%

คะแนนสุทธินํามาคํานวณ
113,547,609

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
กอนจบการประชุม ไดมีคําถามจากผูถือหุน
** นายอนุ วองสาระกิจ ผูถือหุน
คําถาม : หลังการซื้อหุนในธุรกิจใหม ธุรกิจเดิมจะยังมีการดําเนินการตอหรือไม มีแนวโนมความกาวหนาอยางไร และมี
ความคาดหวังการเติบโตของธุรกิจใหมอยางไร จะมีการปรับโครงสรางบริษัทหลังการเขาซื้อหุนอยางไร
คําตอบ : นายไมตรี ตั้งษณกุล ชี้แจงวา ในสวนความตอเนื่องของธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตชิ้นสวน ซึ่งบริษัทไดดําเนิน
ธุรกิจมาตั้งแตเริ่มตนจัดตั้งบริษัท จนถึงปจจุบันมีระยะเวลารวม 20 ปนั้น สมัยกอนธุรกิจการผลิตชิ้นสวนฮารดดิสกมีความ
เจริญรุงเรืองมาก แตตอมาถูกแทนที่ดวย Smart Phone และ Ipad สงผลใหชิ้นสวนคอมพิวเตอรลดนอยลง จากเดิมยอดขาย
ประมาณ 60-70 ลานบาทตอเดือน หลังจากเหตุการณน้ําทวมในป 2554 เหลือเพียงประมาณ 10 ลานบาทตอเดือน บริษัทได
พยายามปรับเปลี่ยนจากชิ้นสวนฮารดดิสกซึ่งบริษัทมีความถนัดและไดรับการยอมรับจากบริษัทใหญๆ เปนชิ้นสวนที่มีความ
ละเอียดสูงขึ้น เชน ชิ้นสวนที่ใชในวงการแพทย อุตสาหกรรมอากาศยาน และ อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งไมงายนักเนื่องจาก
ชิ้นสวนฮารดดิสกมีขั้นตอนการผลิตที่ไมยุงยากเหมือนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนที่มีความละเอียดสูง และตองแขงขันกับบริษัท
อื่นในธุรกิจเดียวกันทั้งในดานคุณภาพและราคา บริษัทไดพยายามพยุงตัวและปรับศักยภาพของบุคลากรจากที่เคยผลิตชิ้นสวน
งายๆ และมีจํานวนมาก ใหสามารถผลิตชิ้นสวนที่มีความละเอียดซับซอนมากขึ้น ชิ้นเล็กลง และราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนการ
หาตลาดสินคาที่ไมใช Mass Production แตมีราคาสูงขึ้นและมีความยากมากขึ้นในการผลิต เพื่อสรางความแตกตางใหกับลูกคา ซึ่ง
ถือ วา บริษัทประสบความสํา เร็จ ในระดั บ หนึ่ ง ในสว นของชิ้นส วนฮารด ดิสกยั งคงมีก ารผลิตอยูแ ตในปริ มาณที่นอยลงมาก
ปจจุบันบุคลากรของบริษัทไดรับการพัฒนาจนถึงระดับที่ไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้งในญี่ปุนและยุโรป ขณะนี้ บริษัทไดมีการ
วางแผนงานของปหนาเรียบรอยแลว โดยในปนี้บริษัทมียอดขายทั้งป ประมาณ 144 ลานบาท ซึ่งถือวายังไมดีนัก แตในปหนามีการ
ประมาณการยอดขายไมต่ํากวา 180 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดขายในปนี้ถึง 18-20% โดยผลประกอบการจากธุรกิจผลิตชิ้นสวน
คาดวาจะมีกําไรอยางแนนอน และในปตอๆไป บริษัทจะยังคงดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนนี้และจะพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบัน บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนตในสัดสวนมากที่สุดถึง 50% นอกนั้นเปนชิ้นสวนฮารดดิสก ชิ้นสวนอากาศยาน และ
ชิ้นสวนอุปกรณเครื่องมือแพทย
** นายพันเทพ สถิตยถาวรชัย ผูถือหุน
คําถาม : จากขาวที่แจงตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระบุวามีการจายเงินคามัดจําหุนเปนจํานวน 20
ลานบาทนั้น ไมใช TERA ใชหรือไม
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คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวา ไมใช TERA
** นายพันเทพ สถิตยถาวรชัย ผูถือหุน
คําถาม : เปนลักษณะธุรกิจที่ใกลเคียงกันใชหรือไม และปจจุบันอยูในระหวางขั้นตอนใด
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวา เปนธุรกิจที่ใกลเคียงกัน และขณะนี้อยูในระหวางการทํา Due Diligence ซึ่งหากมีความ
คืบหนาจะแจงใหผูถือหุนทราบตอไป
** นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน
คําถาม : การจําหนายที่ดินจะบันทึกกําไรในบัญชีอยางไร และการซื้อหุนจะบันทึกบัญชีอยางไร มีการบันทึกราคาตนทุน
และคาความนิยมเทาใด
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวาราคาขายมูลคา 253 ลานบาท จะมีกําไรจากการขายประมาณ 63.95 ลานบาท หักดวยผล
ขาดทุนสะสมยกมา 48.66 ลานบาท คงเหลือกําไรที่จะนําไปเสียภาษี 15.29 ลานบาท ซึ่งจะเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 3.06 ลานบาท
คงเหลือกําไรสุทธิจากการขายสินทรัพย 60.89 ลานบาท สวนคาความนิยมนั้น ขณะนี้อยูระหวางกระบวนการทํา Due Diligence
ซึ่งจะตองเปรียบเทียบกันระหวางมูลคาที่จายไปและสิ่งที่ไดมา ซึ่งกระบวนการยังไมแลวเสร็จจึงยังไมสามารถสรุปได
** นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน
คําถาม : ธุรกรรมทั้ง 2 รายการจะเสร็จสิ้นเมื่อใด
คําตอบ : นายโกวิท ชี้แจงวา ธุรกรรมทั้ง 2 รายการจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และกรรมการทุกทาน ที่ไดสละเวลามารวมประชุมในวันนี้ และ
ขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ประธานฯขออนุญาตปดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

............................................................................
(ดร. ปกรณ อาภาพันธุ)
ประธานที่ประชุม

...........................................................................
(นางสาวศิริธรชนะวงศ)
เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม
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เอกสารแนบ 3

ประวัติของกรรมการที่ไดเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

ชื่อ

ดร.ปกรณ อาภาพันธุ

อายุ

49 ป

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics) Purdue University, Indiana, USA
ปริญญาโท (Engineering) - Civil Engineering (Remote Sensing/GIS) Purdue University, Indiana, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร ลาดกระบัง
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน
พ.ศ. 2551-ปจจุบัน
พ.ศ. 2556-2557
ตําแหนงงานในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%)
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ
ประวัติการเขารวมประชุมป 2560

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACPในรุนที่ 34/2554
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAPในรุนที่ 72/2551
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บมจ.ตะวันออกพาณิชยลิสซิ่ง
กรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ตะวันออกพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ไมมี
กรรมการอิสระ
1 ป
ไมมี
ไมมี

คณะกรรมการบริษัท จํานวน 9/9 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5/5 ครั้ง
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
การแสดงความเห็น
กรรมการอิสระสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ
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ชื่อ

นายวิเชียร ลัคนาทิน

อายุ

48 ป

สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

ไทย
-Master’s Degree of Applied Finance University

of Western Sydney, Sydney, Australia
-Graduate Diploma of Business Alpha Beta College, Sydney, Australia
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวเทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน
พ.ศ. 2554-2559
พ.ศ. 2552-2554
ตําแหนงงานในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%) ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ
ประวัติการเขารวมประชุมป 2560

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุนที่ 127/2560
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน
รองผูอ ํานวยการฝายสินเชื่อขนาดใหญ (FAVP)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ผูชวยผูอ ํานวยการฝายสินเชื่อขนาดใหญ (AVP)
ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ไมมี
กรรมการ
1 ป
ไมมี

คณะกรรมการบริษัท จํานวน 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร จํานวน 7/7 ครั้ง
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
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ชื่อ

นายโกวิท เนื่องสุข

อายุ

37 ป

สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

ไทย
ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุนที่ 127/2560
ประธานกรรมการ บริษัทวีทู โปร ออดิท จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย ออดิท จํากัด

ประสบการณทํางาน ป 2558-ปจจุบัน
พ.ศ. 2556-2557
พ.ศ. 2549-2556
พ.ศ. 2548-2548
ตําแหนงงานในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท(%) ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ
ประวัติการเขารวมประชุมป 2560

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการสํานักประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท วีทู โปร ออดิท จํากัด
กรรมการ
1 ป
ไมมี

คณะกรรมการบริษัท จํานวน 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร จํานวน 7/7 ครั้ง
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
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นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ สามารถทําหนาที่
คุมครองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยางเทาเทียมกัน
บริษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุม ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม และไมเปน
ผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม และไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจําหรือถือ
หุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ขอ 13.คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 14.ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ใหผูถอื หุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมผูถือหุนเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 15.ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สดุ กับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากวาผูใดจะออก
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ขอ 16.กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จโบนัส หรือผลประโยชนแทนใน
ลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ
และจะกําหนดไวเปนคราวๆไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ย
เลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่จะ
ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
ขอ 20.ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3
ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 22.ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองค
ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
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หมวดที่ 4 การประชุมผูถือหุน
ขอ 27.คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท
ขอ 28.ในการเรียกประชุมผุถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7
วัน กอนการประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ขอ 30.ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไม
ครบองคประชุมตามที่กําหนดไว ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 31.ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือคะแนนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญการมอบหมายให
บุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกูของบริษัท
(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ
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หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ขอ 34.รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 36.คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการตองจัดให
ผูสอบบัญชีตรวจสอบใหแลวเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 38.ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชกําไรขาดทุน และ
ปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัท
ที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย ผูสอบบัญชีจะตองไมเปนกรรมการ พนักงาน
ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท
ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจเขาตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด เกี่ยวกับรายได รายจาย ตลอดจนทรัพยสินและ
หนี้สินของบริษัทไดในเวลาทําการของบริษัท และใหมีสิทธิที่จะเรียกใหกรรมการ พนักงาน และลูกจางของบริษัทให
ขอความและคําชี้แจงอยางใดๆ ตามที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยงบ
ดุลและบัญชีเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปและตองแถลงในรายงานเชนวานั้นดวยวา งบดุลนั้นไดจัดทําขึ้นโดย
ถูกตองและแสดงถึงกิจการที่แทจริงและถูกตองของบริษัทหรือไม
ขอ 39.หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงิน
ปนผล การจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอจะทํา
เชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจง
เปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเ ปนเวลาอยางนอย 3 วัน
ติดตอกันดวย
ขอ 41.บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนล้ํา
มูลคาหุนตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได
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เอกสารแนบ 6

การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอน
เวลาประชุม
การเขาประชุมดวยตนเอง
ผูถือหุนตองการลงทะเบียน ทานตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
การมอบฉันทะ
ผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกขอความ ลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่ไดแนบมาพรอมนี้ ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้ง ขีดฆาอากรแสตมป ลงวันที่กํากับ
ผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (a) หนารายชื่อ
กรรมการอิสระที่ไดระบุไวใหแลว หรือผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น โปรดระบุชื่อผูรับมอบฉันทะดวย กรณีผูถือ
หุนระบุชื่อผูรับมอบฉันทะมากกวา 1 ราย ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงไดเพียง 1 ราย
โปรดสงหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) และเอกสารไปที่บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท ประเทศไทย (จํากัด ) (มหาชน)
สํานักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 40, 42 หมูที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร
หากมีขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ทานสามารถสอบถามไดที่นักลงทุนสัมพันธหรือผูไดรับมอบหมาย โทร
(035) 226 700-1 ตอ 103 ในเวลาทําการ
เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดา
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกขอความถูกตอง ครบถวน ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ของผูมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมอบฉันทะ
(3) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือใบขับขี่ของผูรับมอบฉันทะ
นิติบุคคล
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกขอความถูกตอง ครบถวน ลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล และลงลายมือชื่อของผูรับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล (ผูมอบฉันทะ)ซึ่งมีอายุไมเกิน 3 เดือน และรับรองสําเนาถูกตอง พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นๆ และรับรองสําเนา
ถูกตอง
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(4) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ของผูรับมอบฉันทะ
การลงคะแนนเสียง
1. ขอบังคับของบริษัท ขอที่ 31 ถือวา 1 หุน คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเปนมติสวนใหญคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเทากันประธานฯ จะออกเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงชี้ขาด
2. ผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในวาระประชุมจะไมสามารถออกเสียงไดในวาระนั้น และประธานฯ จะเชิญผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสียในวาระนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราว แตการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม
3. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดรับแจกขณะลงทะเบียน กรณี
ผูรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) เทานั้น เวนแตกรณีผูมอบฉันทะ
ไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร
4. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
5. ผูถือหุนที่ประสงคจะออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหทําเครื่องหมาย aในชองไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับไวในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้นเพื่อสงบัตรใหเจาหนาทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
6. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เห็นดวยหรือไมทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือวาอนุมัติตามที่ประธานฯ
เสนอตอที่ประชุม ไมตองชูมือขึ้นเพื่อสงบัตรใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดทุกวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
7. กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเขารวมประชุมหลังจากที่ประธานฯ เปดประชุมไปแลว จะมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนไดเฉพาะวาระที่ไดเริ่มเขามานั่งประชุมเปนตนไปเทานั้น
8. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะออกจากหองประชุมโดยใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนา ใหสงบัตร
ลงคะแนนกับเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
การนับคะแนนเสียง
1. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระ เจาหนาที่จะบันทึกคะแนนเสียงของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียง
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ระบบคอมพิวเตอรจะหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยทั้งหมด
2. บัตรลงคะแนนเสียงที่มาถึงเจาหนาที่บันทึกคะแนนเสียงภายหลังจากที่ไดปดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แลว จะ
ถือวาเปนบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นดวยเทานั้น
3. เมื่อประมวลผลคะแนนเสร็จแลว ระบบคอมพิวเตอรจะแสดงผลคะแนนเสียงบนจอมอนิเตอรแสดงผลใหผูเขารวม
ประชุมทราบ
4. ประธานฯจะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียง
ที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะแลว โดยในแตละวาระจะใชจํานวน
หุนของผูเขารวมประชุมลาสุด อนึ่ง จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละวาระ เนื่องจากมีผูถือหุน
มาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหวางประชุม
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เอกสารแนบ 7

ประวัติของกรรมการอิสระที่กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะ

ประวัติของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
สัญชาติ

นายกมล ธรรมาณิชานนท
79 ป
ไทย

ที่อยู

21/60 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาธรรมศษสตร
หลักสูตร DAP จาก IOD รุนที่ 26/2547
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ไมมี
0.14%
กรรมการอิสระ
13 ป 5 เดือน
ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
การอบรม
ตําแหนงงานในปจจุบัน

การถือหุนของบริษัท (31 ธันวาคม 2560)
สัดสวนการถือหุน
ประเภทกรรมการ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้
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ชื่อ - นามสกุล
อายุ

นายสังข ทรัพยพันแสน
54 ป

สัญชาติ
ที่อยู
คุณวุฒิการศึกษา

ไทย
91/50 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เนติบัณฑิตไทย สํานักงานฝกอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตร DAP จาก IOD รุนที่ 71
หลักสูตรประกาศณียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 20 (ปปร.20)
สถาบันพระปกเกลา
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ไมมี
0.00%
กรรมการอิสระ
9 เดือน
ไมมี

การอบรม

ตําแหนงงานในปจจุบัน

การถือหุนของบริษัท (31 ธันวาคม 2559)
สัดสวนการถือหุน
ประเภทกรรมการ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้
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เอกสารแนบ 8

แผนทีข่ องสถานที่จัดงานประชุม

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอรด

หอง สโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คอง คอรด
204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
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