หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
ครั้งที่ 41/2561
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

เลขที่ Admin. 011 / 2561

วันที่ 4 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 41/2561
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 40/2560
2. รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุม
6. แบบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
8. แผนทีโ่ รงแรมโนโวเทล บางนา
ด้วยคณะกรรมการบริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2561 ได้มมี ติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 41/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี ครังที
้ ่ 40/2560
วัตถุประสงค์
เพื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 40/2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 40/2560 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษทั ได้จดั ทารายงาน
การประชุมเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวง
พาณิ ช ย์ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด รวมทั ้ง เผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ไว้ ใ นเว็ บ ไซ ต์ บ ริ ษั ท
(www.surapon.com) ด้วย และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 40/2560

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์
เพื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ได้จดั ทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
เกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปสาระสาคัญ
ั ยสาคัญทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากปี 2559 ดังนี้
โดยสังเขป รวมทัง้ ปจจั
1. รายได้จากการขาย ปี 2560 จานวน 5,524 ล้านบาท หรือลดลง 191 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2559
เนื่องจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี มีการก่อสร้างและปรับปรุงพืน้ ทีก่ ารผลิต เพื่อเปลีย่ นการผลิต
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จากสินค้าประเภทกุง้ เป็ นสินค้าประเภทไก่แปรรูป จึงต้องหยุดผลิตสินค้าในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้รายได้จาก
การขายสินค้าทีผ่ ลิตจากโรงงานแห่งนี้ลดลง
2. มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ และผลขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ จานวน 23 ล้านบาท อันเป็ นผลสืบเนื่องจากการหยุดการผลิตสิน ค้าประเภทกุ้งของโรงงานใน
จังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จานวน 34
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการทดลองการผลิตและทดลองเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้าไก่แปรรูป ของ
โรงงานแห่งนี้ ทีด่ าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพืน้ ทีก่ ารผลิตแล้วเสร็จ ในช่วงปลายปี 2560
3. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ จานวน 99 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 70 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2559
4. ผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ตามงบการเงินรวม มีกาไรสุทธิ 195 ล้านบาท ลดลง 266 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2559 โดยเป็ นขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 8 ล้านบาท
ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ สามารถศึกษารายละเอียดคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ฉบับเต็ม ได้จาก
รายงานประจาปี หน้า 42 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ในปี 2560 บริษทั ได้จดั กิจกรรมการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันแก่
่
ผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมทัง้ ได้ส่อื สารและขอความร่วมมือจากคู่คา้ ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษทั ได้ดาเนินการยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทัง้ นี้บริษทั ได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั รวมทัง้ ได้เปิ ดเผยผลการดาเนินการและพัฒนาการจากปี ทผ่ี ่านมา ไว้ในรายงานประจาปี
หน้า 35 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์
เพื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ได้จดั ทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
และผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามทีป่ รากฎในรายงานประจาปี หน้า 49 (สิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วยลาดับที่ 2) โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
หน่วย: บาท
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
รายได้จากการขายและบริการ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

2

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,625,449,665
1,574,503,692
1,306,095,897
203,075,930
2,319,353,768
1,371,427,762
5,556,190,138
1,005,996,038
(8,422,286)
134,256,516
(0.03)
0.50
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
วาระที่ 4

พิ จารณาการจ่ายเงิ นปันผล
วัตถุประสงค์
เพื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการจ่ายเงินปนั ผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กาหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่ี
บริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จา่ ยเงินปนั ผล” และนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ข้อ 2.1.6
กาหนดว่า “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลประมาณร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิประจาปี จากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เว้นแต่ในปี ใดทีบ่ ริษทั มีความจาเป็ นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษทั
เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลเป็ นอย่างอื่นได้”
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 134,256,516
บาท ไม่มขี าดทุนสะสม และได้จดั สรรเงินกาไรใช้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทาให้มเี งินทุนเพียงพอสาหรับการจัดสรรเป็ นเงินปนั ผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี้ ได้หุ้นละ
0.3729 บาท รวมเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่ายประมาณ 100,682,627 บาท หรือร้อยละ 75 ของกาไรสุทธิประจาปี ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผล
รายละเอียด
ปี 2560 (ปี ทเ่ี สนอ)
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
134,256,516
จานวนหุน้
269,999,000
เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
0.3729
เงินปนั ผลจ่ายรวมทัง้ สิน้ (บาท)
100,682,627
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผลต่อกาไรสุทธิ (%)
75.00%

ปี 2559 (ปี ทผ่ี ่านมา)
115,286,036
269,999,000
0.3000
80,999,700
70.26%

เงินปนั ผลทีจ่ ่ายในครัง้ นี้ ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็ นการจ่ายจากเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณเป็ นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นสมควรอนุ มตั ิจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ
0.3729 บาท รวมเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่ายทัง้ สิน้ 100,682,627 บาท กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล
(Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 5

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์
เพื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรค 2 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 19 กาหนดว่า
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“ในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี ทุก ครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ ง จานวนหนึ่ง ในสามเป็ น อัต รา
ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม”
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ มีกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน คือ นาย
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายพิษณุ เหรียญมหาสาร นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้
พิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการ ดังมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ นี้ นายพิษณุ เหรียญมหาสาร ได้แสดงความจานงไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทีป่ ระชุมจึงมีมติดงั นี้
1. เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระ จานวน 3 ท่าน คือ
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้า ดารงตาแหน่ งต่ออีก
วาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการ
ประกอบกับมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ และข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแล
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ภายหลังการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ มควรได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนตาแหน่งทีว่ ่าง
ของนายพิษณุ เหรีญมหาสาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะทางวิชาชีพ สาขา
ความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นทีต่ ้องการของกิจการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board
Diversity) แล้ว ทีป่ ระชุมมีมติเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ นายอิศรินทร์
ภัทรมัย เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตาแหน่งทีว่ ่าง เนื่องจากนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เป็ น
ผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสม และจะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีท่ จ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ
ประวัตกิ รรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3) จานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ปรากฏตามรายงานประจาปี หน้า 22 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
สาหรับนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เป็ นการเสนอเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ ซึง่ เป็ นผูท้ ่สี ามารถให้ความเห็นได้
อย่า งเป็ นอิสระ มีคุณ สมบัติค วามเป็ น อิสระ ตามค านิ ยามของกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดนิ ยาม
กรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3) และมีคุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกรรมการอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 3 ท่าน คือ นายสุรพล
ว่องวัฒนโรจน์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระ
หนึ่ง และสมควรพิจารณาเลือ กตัง้ นายอิศ ริน ทร์ ภัทรมัย เข้า ดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระท่ านใหม่ แทน
ตาแหน่งทีว่ ่าง ทัง้ นี้ผไู้ ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการบริ
่
ษทั แล้ว
ว่า มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
วาระที่ 6 พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์
เพื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั จิ ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2561 ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียด
ตามทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ) โดยพิจารณาถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ประสบการณ์ ประเภทและขนาด
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ธุรกิจ และคานึงถึงผลการสารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สารวจโดยสมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ทีป่ ระชุมเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 รวมเป็ นจานวนไม่เกิน
6,040,000 บาท เท่ากับปี 2560
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ได้จ่ายจริงเป็ นเงินทัง้ สิน้ 5,479,785 บาท รายละเอียดตามรายงานประจาปี
หน้า 27 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั
ปี 2561 (ปี ทเ่ี สนอ)
ปี 2559-2560 (ปี ทผ่ี ่านมา)
ค่าตอบแทนรายเดือน
80,000 บาท/เดือน
80,000 บาท/เดือน
 ประธานกรรมการ
25,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
 กรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุม
20,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้
 ประธานกรรมการ
15,000 บาท/คน/ครัง้
15,000 บาท/คน/ครัง้
 กรรมการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตัง้ แต่ปี 2550-2560 เท่ากับอัตราทีเ่ สนอจ่ายในปี 2561
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
ตาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบีย้ ประชุม
ประธาน
15,000 บาท/เดือน
10,000 บาท/ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
10,000 บาท/เดือน 5,000 บาท/คน/ครัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธาน
10,000 บาท/ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการ
5,000 บาท/คน/ครัง้
พิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
ทุกท่าน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ทุกท่าน
หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม ตามทีร่ ะบุขา้ งต้นแล้ว บริษทั ยังมีการทาประกัน
ความรับผิดสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารด้วย และไม่มกี ารจ่ายสิทธิประโยชน์อ่นื นอกเหนือจากทีร่ ะบุขา้ งต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจ ารณาอนุ มตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน
6,040,000 บาท เท่ากับปี 2560 ตามทีไ่ ด้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และคณะกรรมการบริษทั แล้ว
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์
เพื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผูส้ อบบัญชีท่เี หมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด ดังรายชื่อทีป่ รากฎในตารางด้านท้ายนี้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั เพราะมีมาตรฐานการทางานทีด่ ี และมีค่าสอบบัญชีทเ่ี หมาะสม
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รายชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นางสาวอรวรรณ
ศิรริ ตั นวงศ์
2. นางสาววิภาวรรณ
ปทั วันวิเวก
3. นางสาวปทั มวรรณ
วัฒนกุล

ทะเบียนเลขที่ จานวนปี ทร่ี บั รองงบการเงินของบริษทั
3757
จานวน 2 ปี ในปี 2559 และ 2560
4795
9832
-

สานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั
ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจาปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับปี
2560 เป็ นดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนของบริษทั
 ค่าสอบบัญชี
 ค่าสอบบัญชีกจิ การทีไ่ ด้ BOI
ค่าตอบแทนของบริษทั ย่อยจานวน 7 บริษทั
 ค่าสอบบัญชี
 ค่าสอบบัญชีกจิ การทีไ่ ด้ BOI
ค่าบริการอื่น
รวมค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ปี 2561 (ปี ทเ่ี สนอ)

ปี 2560 (ปี ทผ่ี ่านมา)

1,150,000
60,000

1,000,000
-

2,050,000
360,000
ไม่มี
3,620,000

2,005,000
200,000
ไม่มี
3,205,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรแต่งตัง้ นางสาวอรวรรณ ศิรริ ตั นวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปทั วัน
วิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือนางสาวปทั มวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษทั รวมค่า
สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีกจิ การทีไ่ ด้ BOI เป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 1,210,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมา
จานวน 210,000 บาท หรือร้อยละ 21
วาระที่ 8 พิ จารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยยกเลิ กวัตถุประสงค์ของบริษทั ข้อ 18
วัตถุประสงค์
เพื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษทั เกีย่ วกับการประกอบกิจการห้องเย็น ทีใ่ ห้
บริการแก่สาธารณะ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่ อ งจากบริษัท มีการยกเลิก การให้บ ริก ารห้อ งเย็น เพื่อ เก็บ รัก ษาสิน ค้า แก่ สาธารณะ ตามพระราชบัญ ญัติ
คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 โดยปรับเปลีย่ นเป็ นการให้บริการแก่บริษทั ในเครือทีม่ กี ารขยายการ
ดาเนินธุรกิจเพิม่ ขึน้ แทน จึงต้องดาเนิ นการจดทะเบียนยกเลิกวัตถุประสงค์ในข้อดังกล่าว ตามข้อแนะนาจาก
กระทรวงพาณิชย์
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั ใิ ห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษทั ในข้อ 18 ที่
ระบุว่า “ประกอบกิจการห้องเย็นสาธารณะ โดยการรับทาการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็นเพื่อบาเหน็จเป็ นทาง
การค้าปกติ และให้หมายความรวมถึงการดาเนินกิจการเกีย่ วกับสินค้าของตนเองทีม่ กี ารออกใบรับของคลังสินค้า
และประทวนสินค้าด้วย”
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วาระที่ 9 พิ จารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ของบริษทั
วัตถุประสงค์
เพื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั เกีย่ วกับการประกอบกิจการห้องเย็นแก่บริษทั
ในเครือ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องจากบริษทั มีการให้บริการห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าให้แก่บริษทั ในเครือ ตามพระราชบัญญัตคิ ลังสินค้า
ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 จึงต้องดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ เติม วัตถุประสงค์ดงั กล่าว ตามข้อแนะนาจาก
กระทรวงพาณิชย์
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั ใิ ห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั โดยเขียน
ข้อความได้ดงั นี้ “ประกอบกิจการห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ โดยรับบาเหน็จเป็ นทาง
การค้าปกติ” และที่ประชุ มผู้ถือ หุ้น สมควรอนุ มตั ิการมอบอ านาจให้บุค คลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
กรรมการผูม้ อี านาจมอบหมาย เป็ นผู้ดาเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข องบริษทั ฯ กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอานาจแก้ไขเพิม่ เติมข้อความตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
วาระที่ 10

เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 41/2561 ในวันศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ (แผนทีโ่ รงแรม ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 8) โดยจะเปิ ดให้ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น.
อนึ่งบริษัทได้เปิ ดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 30
กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ปรากฎว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระเข้าสูก่ ารพิจารณาในการประชุมครัง้ นี้
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 6) ซึง่ มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ ก หรือ แบบ ข โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ และ
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษทั ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 พร้อมกันนี้ บริษทั ได้แนบประวัตกิ รรมการอิสระ
ทีท่ ่านสามารถมอบฉันทะให้ทาการออกเสียงลงคะแนนแทน (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 7) ทัง้ นี้ บริษทั ใคร่ขอความร่วมมือจาก
ผูถ้ ือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธกี ารและเงื่อนไขที่เกีย่ วกับการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับ ที่ 5) และโปรดนาเอกสาร
และหลักฐานตามที่ระบุในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 5-6 มาแสดงในวันประชุมด้วย หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
กรุณาติดต่อได้ท่ีฝ่ายเลขานุ การบริษัท ที่อยู่เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-23853038-54 ต่อ 101 หรือ 561 หรืออีเมล investor@surapon.com
ขอแสดงความนับถือ
(นายโกศล ฉันธิกุล)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : บริษทั งดแจกของชาร่วยในวันประชุม
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี ครังที
้ ่ 40/2560
บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
เริม่ การประชุม เวลา 14.00 น.
นายโกศล ฉันธิกุล ประธานกรรมการ ทาหน้าทีป่ ระธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะรวม 47 คน นับจานวนหุน้ ได้ 193,625,080
หุน้ จากจานวนหุน้ ทัง้ หมด 269,999,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.71 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ประกอบครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 40 ซึง่ กาหนดว่า องค์ประชุมของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื
หุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผู้ ถอื หุน้ ทัง้ หมด และมีจานวนหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ประธานฯ กล่าวแนะนากรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมาย ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 11 คน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม ครบร้อยละ 100 ดังนี้
1. นายโกศล
ฉันธิกุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายสถาพร
โคธีรานุรกั ษ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางบุญเพิม่
เจียมธีระนาถ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
4. นายพิษณุ
เหรียญมหาสาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพุทธพร
นิลวรางกูร
กรรมการอิสระ
6. นายสุรพล
ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7. นายสรพล
ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และทาหน้าทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดด้านการเงิน
8. นายไพบูลย์
กังวลกิจ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
9. นายโชคชัย
เจียงวรีวงศ์
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
10. นายสิทธิชยั
ไกรสิทธิศริ นิ ทร กรรมการ
11. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ
ผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เข้าร่วมประชุม จานวน 2 คน ดังนี้
1. นางสาวอรวรรณ ศิรริ ตั นวงศ์
2. นางสาวพีรดา
กมลพัฒนะ
ผูบ้ ริหารที่รว่ มให้ข้อมูล
1. นายมนไท
2. นางสรณี
3. นายสรภูมิ
4. นางสรญา
5. นายโทมัส
6. นายศุภกร
7. นางสาวสมใจ

จานวน 7 คน ดังนี้
จูฬติตตะ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส กลุม่ โครงการพิเศษ
อึง
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สุรพลไฟน์เนสท์ จากัด
ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด
สรไกรกิตกิ ลู
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โมบายโลจิสติกส์ จากัด
อึง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ การค้าต่างประเทศ
เรืองสิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ ปฏิบตั กิ าร
มโนดารงธรรม ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั เอนก ซินเนอร์จี จากัด เข้าร่วมประชุม จานวน 2 คน ดังนี้
1. นางสาวสุธรี ตั ต ยศยิง่ ยวด
2. นางสาวรภัสศา ภักดีรตั น์
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ั สมชัยกุลทรัพย์ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการบริษทั คือ นายปตต์
ภายหลังจากนัน้ เลขานุการบริษทั ได้ชแ้ี จงวิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ทป่ี ระชุมทราบ ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธชี มู อื โดยให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนน
จะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ น
บางส่วนได้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีบ่ ริษทั ฯ ได้แจกให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ทาการรวบรวมคะแนนสาหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
2. ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผมู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความ
ประสงค์ใ นการออกเสีย งลงคะแนนไว้ใ นหนั ง สือ มอบฉั น ทะ หรือ ระบุ ไ ว้ ไ ม่ ช ัด เจน หรือ กรณี ท่ีป ระชุ ม มีก ารลงมติ ใ นวาระอื่น
นอกเหนือจากทีร่ ะบุในหนังสือมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนแทนได้
3. มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุม เป็ นมติของทีป่ ระชุม
3.2 ในวาระที่ 6 “พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ” ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุม เป็ นมติทป่ี ระชุม
3.3 มติในกรณีพเิ ศษ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ า
ประชุม เป็ นมติทป่ี ระชุม ซึง่ การประชุมในวันนี้ ไม่มวี าระใด เป็ นมติในกรณีพเิ ศษ
4. วิธกี ารนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่
เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหัก ออกจากจานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น หรือผู้รบั มอบฉันทะที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสีย ง ซึ่ง
เลขานุการบริษทั จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบทุกวาระก่อนเริม่ ต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิน้
การประชุม
เลขานุ การบริษัทแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผแู้ ทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั เอนก ซินเนอร์จี
จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นสักขีพยานการนับคะแนน เพื่อดูแลให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษทั และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครังที
้ ่ 39/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
เลขานุการบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 39/2559 ทีไ่ ด้ประชุมเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2559 บริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ส่งให้หน่ วยงานกากับดูแลที่
เกีย่ วข้อง ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.surapon.com) ด้วย และได้จดั ส่งให้แก่ผู้
ถือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ ตามทีป่ รากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึง่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มี
การบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ
ปรากฎว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง และขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิน้ เลขานุการบริษทั ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
193,549,680 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
80,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.04
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตั ริ บั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 39/2559 ทีไ่ ด้
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2559
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามทีป่ รากฎในรายงานประจาปี 2559 และได้ขอให้นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติมต่อทีป่ ระชุม
นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กล่าวสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 ดังนี้
1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,721 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี
2558 โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการขาย 5,715 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 และรายได้จากการให้บริการ 6 ล้านบาท
2. กาไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ ตามงบการเงินรวม มีผลกาไรสุทธิ 154 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับปี 2558
3. รายได้จากการขายและการให้บริการ จาแนกตามบริษทั (ยังไม่หกั รายการขายระหว่างกัน) เป็ นดังนี้ รายได้จากการขาย
ของบริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) เท่ากับ 1,489 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25 ของรายได้ทงั ้ หมดของกลุ่มบริษัท สาหรับ
บริษทั สุราษฎร์ซฟี ้ ูดส์ จากัด มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 596 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10 บริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จากัด มี
รายได้จากการขาย เท่ากับ 3,879 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 65 และบริษทั โมบายโลจิสติกส์ จากัด มีรายได้จากการให้บริการ
เท่ากับ 8 ล้านบาท โดยบริษทั โมบายโลจิสติกส์ จากัด เริม่ เปิ ดดาเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559
4. รายได้จากการส่งออก (ยังไม่หกั รายการขายระหว่างกัน) ของทัง้ กลุ่มบริษทั เท่ากับ 4,978 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 83 ส่วนรายได้จากการขายในประเทศ ของทัง้ กลุ่มบริษทั เท่ากับ 986 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 17 ตลาดส่งออกทีส่ าคัญ
ได้แก่ ญีป่ นุ่ รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ตามลาดับ
5. บริษทั ได้จดั ทารายงานการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจาปี 2559 รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงที่
สาคัญจากปี 2558 เพื่อเผยแพร่แก่นกั ลงทุนแล้ว ตามทีป่ รากฎในรายงานประจาปี หน้า 37 และได้สรุปสาระสาคัญของรายงาน MD&A
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี หน้า 1
6. บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างต่อเนื่อง ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยผลการดาเนินงานและพัฒนาการจากปี ท่ี
ผ่านมา ไว้ในรายงานประจาปี หน้า 33
ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในวาระนี้ว่า ทีป่ ระชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2559 และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย
นายชญาน์วตั คาระวะวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
1. สาเหตุทร่ี ายได้จาการขายและกาไรสาหรับปี 2559 ตามงบการเงินรวมเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2558 แต่กาไรสุทธิส่วนที่
เป็ นของบริษทั ใหญ่ลดลง
2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างโรงงานในภาคตะวันออก คือ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และโรงงานในภาคใต้ คือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงงานใดอยู่ในทาเลทีต่ งั ้ ทีม่ คี วามได้เปรียบในการผลิตสินค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ กุง้ มากกว่า
3. การลงทุนปรับปรุงและก่อสร้างโรงงานของบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด เป็ นการลงทุนโดยบริษทั ฯ ทัง้ จานวนหรือเป็ น
การร่วมลงทุน และมีความร่วมมืออย่างไรกับคู่คา้ ในปจั จุบนั คือ Nichirei Foods Inc.
4. แนวโน้มปริมาณวัตถุดบิ กุง้ ของประเทศไทย ในปี 2560 เป็ นอย่างไร
นางสาวณิศรา จรูญรัตน์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
1. ประมาณการกาลังการผลิตของบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด จะเป็ นเท่าไหร่ และคาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จ
และเริม่ ทาการผลิตได้เมื่อใด
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
หรือไม่

2. สัดส่วนปริมาณการผลิตระหว่างสินค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ กุง้ และวัตถุดบิ ไก่ ของกลุ่มบริษทั ในปี 2560 จะแตกต่างจากปี 2559
3. เหตุการณ์น้าท่วมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ในช่วงต้นปี 2560 มีผลกระทบต่อโรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือไม่
นายอรรถพล ยามะรัต ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามเกีย่ วกับบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด ดังนี้
1. ขอทราบเป้าหมายลูกค้าและคู่คา้
2. ลักษณะสินค้าทีจ่ ะทาการผลิต
3. ประมาณการระยะเวลาคืนทุน

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามสาเหตุท่กี าไรสุทธิ และอัตราส่วน
ทางการเงินทีส่ ะท้อนถึงความสามารถในการทากาไร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 และมีแนว
ทางแก้ไขอย่างไร

อย่างไร

นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
1. ขอทราบลูกค้าเป้าหมายของบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด
2. ผลการดาเนินงานในปี 2559 หากไม่นับรวมผลกระทบจากการลดปริมาณการผลิตของโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี เป็ น
3. ผลการดาเนินงานของบริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จากัด ทีม่ กี าไรเพิม่ ขึน้ มีสาเหตุหลักจากอะไร

นายวรพงษ์ ลาดเสนา ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
1. งบลงทุนของบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด เป็ นเท่าไหร่
2. การส่งออกสินค้าไก่แปรรูปมีโควต้า หรือไม่
3. มีการทาสัญญาซือ้ ขายกับฟาร์มเลีย้ งไก่ (Contract Farming) หรือไม่
4. กลุ่มลูกค้าของบริษทั โมบายโลจิสติกส์ จากัด เป็ นกลุ่มใด มีแนวทางการเพิม่ รายได้อย่างไร และการมีส่วนร่วมของผูร้ ่วม
ลงทุน คือ กลุ่มสหพัฒน์ฯ
นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ชีแ้ จงต่อข้อสอบถามของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ 6 คน ดังนี้
1. โรงงานในอาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีผลขาดทุน อันเป็ นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์วตั ถุดบิ กุง้ ของประเทศไทย
ทีย่ งั ไม่ดขี น้ึ ภายหลังจากการเกิดโรคกุง้ ตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS) ปริมาณวัตถุดบิ กุง้ ในภาคตะวันออก ออกสูต่ ลาด
ไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าทีใ่ ช้วตั ถุ ดบิ กุง้ อยู่ในระดับสูง ซึ่งผลขาดทุนของโรงงานแห่งนี้ ทาให้กาไร
สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ลดลง และทาให้อตั ราส่วนทางการเงินทีส่ ะท้อนถึงความสามารถในการทากาไร ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการลดลง อย่างไรก็ตาม หากไม่นบั รวมผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรแี ล้ว ผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษทั
มีผลกาไรสุทธิอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ
2. แนวโน้มปริมาณวัตถุดบิ กุ้ง ในปี 2560 คาดว่าจะดีขน้ึ ไม่มากนัก ทาให้ปริมาณวัตถุดบิ กุ้งที่ออกสู่ตลาดในพื้นที่ภาค
ตะวันออกยังไม่เพิม่ ขึน้ แต่ในภาคใต้ มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ชัดเจน ทาให้บริษทั ฯ ตัดสินใจปรับเปลีย่ นโครงสร้างการผลิตสินค้า โดยลดกาลัง
การผลิตสินค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ กุง้ ของโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี แล้วโอนย้ายการผลิตมายังโรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแทน ทาให้ในปี
2559 ปริมาณการผลิตของโรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิม่ ขึน้ ขณะทีโ่ รงงานในจังหวัดปราจีนบุรี ทีจ่ ะดาเนินการภายใต้บริษทั ย่อย
แห่งใหม่ คือ บริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด อยู่ระหว่างการปรับปรุงและก่อสร้างโรงงาน ด้วยงบลงทุนประมาณ 345 ล้านบาท เพื่อ
รองรับการผลิตสินค้าไก่แปรรูป ซึง่ เป็ นสินค้าทีย่ งั มีโอกาสทางธุรกิจทีด่ ี และเป็ นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค
3. โรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มคี วามได้เปรียบในการผลิตสินค้าที่ใช้วตั ถุดิบกุ้ง มากกว่าโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี
เนื่องจากทีต่ งั ้ โรงงานอยู่ใกล้กบั แหล่งเพาะเลีย้ งกุง้ มากกว่า ทาให้ตน้ ทุนโลจิสติกส์ต่ากว่า
4. บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด ด้วยตัวเองทัง้ จานวน ไม่ได้เป็ นการร่วมลงทุนกับผู้อ่นื ส่วนความ
ร่วมมือกับ Nichirei Foods Inc. นัน้ ได้มหี ารือร่วมกันอย่างใกล้ชดิ ตัง้ แต่ก่อนเริม่ การลงทุน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

11

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
5. บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์เบือ้ งต้นในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ คือ ต้องเป็ นธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ มีความรูห้ รือมีประสบการณ์
สามารถต่อยอดจากธุรกิจในปจั จุบนั ได้ และมีระยะเวลาคืนทุนทีเ่ หมาะสม อยู่ในช่วง 5-10 ปี ทัง้ นี้ ระยะเวลาคืนทุนดังกล่าว อาจปรับ
เปลีย่ นแปลงได้ตามสถานการณ์และลักษณะของกิจการทีจ่ ะลงทุน
6. ประมาณการกาลังการผลิต สูงสุดของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด เท่ากับ 6,000 ตันต่อปี แต่กาลังการผลิตสูงสุดใน
ระยะแรก เท่ากับ 4,500 ตันต่อปี ทัง้ นี้ คาดว่าจะเริม่ การผลิตได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560
7. นโยบายการจาหน่ายสินค้าของบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด จะไม่จากัดแต่เพียงลูกค้ารายเดียว โดยเปิ ดกว้างกับลูกค้า
ทุกราย ทัง้ ในและต่างประเทศ ทัง้ นี้ Nichirei Foods Inc. ถือเป็ นลูกค้าเป้าหมายทีส่ าคัญ เพราะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีด่ มี าอย่าง
ยาวนาน และมีการหารือเพื่อพัฒนาสินค้าและวางแผนการขายร่วมกัน
8. ลักษณะสินค้าทีจ่ ะทาการผลิตของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด ยังไม่สามารถระบุได้ชดั เจนในขณะนี้ เพราะยังอยู่ใน
ขัน้ ตอนการพัฒนาสินค้าร่วมกับคู่คา้ ทัง้ นี้ แนวคิดเป้าหมายของสินค้าทีจ่ ะทาการผลิต คงจะไม่เน้นการผลิตในปริมาณมาก แต่จะเน้น
สินค้าทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
9. ประเทศคู่คา้ บางประเทศ มีการกาหนดปริมาณโควต้าการนาเข้า สินค้าจากประเทศไทย แต่คาดว่า จะไม่กระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากบริษทั นี้ มีเป้าหมายการขายทีเ่ ปิ ดกว้างสาหรับทุกประเทศ
และปริมาณการผลิตและส่งออกของบริษทั นี้ ยังมีสดั ส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตและส่งออกของทัง้ ประเทศ
10. บริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด ไม่มกี ารทาสัญญาซือ้ ขายกับฟาร์มเลีย้ งไก่ (Contract Farming) เนื่องจากจะรับซือ้ เนื้อไก่
สดจากโรงงานชาแหละ จึงไม่ได้ซอ้ื โดยตรงจากฟาร์มเลีย้ งไก่
11. สัดส่วนการผลิตระหว่างสินค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ กุง้ และวัตถุดบิ ไก่ ของกลุ่มบริษทั ในปี 2560 คาดว่าจะไม่แตกต่างจากปี 2559
ถึงแม้โรงงานแปรรูปสินค้าไก่ของบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด จะก่อสร้างแล้วเสร็จ เนื่องจากจะเริม่ การผลิตจริงได้ในช่วงไตรมาส 3
ของปี 2560 และการผลิตจะต้องใช้เวลาในการเพิม่ ปริมาณการผลิตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จึงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าทีจ่ ะสามารถ
ผลิตได้เต็มกาลังการผลิต
12. เหตุการณ์น้าท่วม ในช่วงต้นปี 2560 ไม่มผี ลกระทบต่อโรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสาคัญ เพราะพืน้ ทีท่ ถ่ี ูก
น้าท่วม อยู่ห่างจากโรงงานและฟาร์มเพาะเลีย้ งกุง้ ซึง่ เป็ นซัพพลายเออร์ของโรงงานแห่งนี้
13. แนวทางการหาลู ก ค้า และเพิ่ม รายได้ข องบริษัท โมบายโลจิสติก ส์ จ ากัด จะ พยายามเสนอการให้บ ริก ารเพิ่ม เติม
นอกเหนือจากการรับฝากเก็บสินค้า ซึง่ รายได้จากการให้บริการเสริมเหล่านี้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตขึน้ ขณะทีก่ ลุ่มสหพัฒน์ฯ มีส่วนร่วม
ในด้านการมีความสัมพันธ์และเครือข่ายทางธุรกิจทีก่ ว้างขวาง ซึง่ จะช่วยเพิม่ โอกาสได้การแสวงหาลูกค้าเพิม่ เติม
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงเพิม่ เติมดังนี้
1. ในปจั จุบนั ความต้องการสังซื
่ อ้ สินค้าเพิม่ เติมจาก Nichirei Foods Inc. ยังมีอกี พอสมควร ซึง่ ยังมีขอ้ จากัดด้านกาลังการ
ผลิต ดังนัน้ ความร่วมมือระหว่างบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด กับ Nichirei Foods Inc. จะมีส่วนเติมเต็มความต้องการสินค้าจาก
Nihirie Foods Inc. ได้อกี ทางหนึ่ง
2. ผลการดาเนินงานของบริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จากัด ที่มกี าไรเพิม่ ขึน้ เพราะมีความร่วมมืออย่างดีระหว่างบริษทั ฯ และ
Nichirei Foods Inc. มีการบริหารจัดการด้านอัตราแลกเปลีย่ นและควบคุมสิง่ สูญเสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และเมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้ เป็ น
วาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง และขอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จดั ทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2559 ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริษทั กล่าวสรุปสาระสาคัญของงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ต่อทีป่ ระชุม
เลขานุการบริษทั กล่าวสรุปสาระสาคัญให้ทป่ี ระชุมพิจารณา ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
3,594
1,148
2,446
5,721
154
0.57

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,579
263
1,317
1,489
115
0.43

ประธานฯ ขอให้นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิม่ เติมต่อทีป่ ระชุม
นายสถาพร โคธีรานุ รกั ษ์ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณางบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่พบประเด็นทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญ และผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบไม่มี
เงื่อนไข จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่ อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุ มตั ิ ออกงบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ได้
ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาไ ร
ขาดทุนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว หลังจากนาเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของทีป่ ระชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
ปรากฎว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง และขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิน้ เลขานุการบริษทั ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
193,645,680 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิ จารณาการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทั นาเสนอข้อมูลให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล ประมาณร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิประจาปี ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปี ใดทีบ่ ริษทั มีความจาเป็ นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาเงินปนั ผลเป็ นอย่างอื่นได้
จากผลการดาเนินงานในปี 2559 บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 115,286,036 บาท ไม่มยี อดขาดทุน
สะสม และได้จดั สรรเงินกาไรใช้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทาให้มเี งินทุนเพียงพอสาหรับการจัดสรรเป็ นเงินปนั ผลใน
อัตราหุน้ ละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่ายทัง้ สิน้ 80,999,700 บาท หรือประมาณร้อยละ 70.26 ของกาไรสุทธิประจาปี ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ เป็ นไปตามนโยบายการจ่า ยเงินปนั ผลของบริษัทฯ สาหรับเงินปนั ผลที่จ่ายในครัง้ นี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้
เนื่องจากเป็ นการจ่ายจากเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวนเป็ นรายได้เพื่อเสียภาษี
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เงินได้นิตบิ ุคคล กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุ ดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผล
จากกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท
ภายหลังจากนาเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของทีป่ ระชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุม พิจารณาและเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามรายละเอียดและข้อสงสัย
ปรากฎว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง และขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิน้ เลขานุการบริษทั ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
193,645,680 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ
0.30 บาท กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 19 กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ นี้ มีกรรมการ
ทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 4 ท่าน คือ นายโกศล ฉันธิกุล นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ นายสถาพร โคธีรานุ รกั ษ์
และนางบุญเพิม่ เจียมธีระนาถ
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์และเหมาะสมกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้
1. จานวนกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกาหนดของสานักงาน กลต. คือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน
2. มีคุณสมบัตทิ ส่ี อดคล้องตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ได้แก่ การถือหุน้ ใน
บริษทั ไม่เกินร้อยละ 1 ซึง่ นับรวมการถือหุน้ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน
ไม่เป็ นพนักงาน ลูกจ้าง และสามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ต้องเป็ นผูม้ ี
ความรู้ ประสบการณ์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ ง ดัง ต่ อ ไปนี้ อุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม ธุ ร กิจ บริก าร กฎห มาย บัญ ชี การเงิน
ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ
3. ในกรณีการเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระท่านเดิม จะพิจารณาจากปจั จัยสาคัญ ได้แก่ ผลการปฏิบตั ิงานทีผ่ ่านมา การให้
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการพัฒนาการกากับดูแลกิจการ การอุทศิ เวลาให้กบั องค์ก ร และการมีความ
เป็ นอิสระ
ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ ง รวมทัง้ ตนเอง นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ประธาน
กรรมการสรรหาฯ และนายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ถือว่ามีสว่ นได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุม เพื่อให้
ทีป่ ระชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็ นอิสระ ภายหลังจากนัน้ ได้ขอให้นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการสรรหาฯ
ทาหน้าทีป่ ระธานในวาระนี้แทน
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการสรรหาฯ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้
พิจารณาถึงคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการเป็ นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของ
บริษทั ฯ และประกาศของหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ นางบุญเพิม่ เจียมธีระนาถ ได้แสดงความจานงไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พจิ ารณาและมีมติเสนอเลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบกาหนดออก
จากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สาหรับนายโกศล ฉันธิกุล และนายสถาพร โคธีรานุ รกั ษ์
เป็ นการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ซึง่ ทัง้ 2 ท่าน เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเป็ นอิสระ ตามคุณสมบัตแิ ละนิยามกรรมการอิสระ และ
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศของหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
เลขานุ การบริษัท แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง ตามทีไ่ ด้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว
ภายหลังจากนาเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของทีป่ ระชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม
รายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ
นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุทค่ี ณะกรรมการสรรหาฯ
มีความเห็นเสนอต่อวาระกรรมการอิสระทีด่ ารงตาแหน่ งมาแล้วเกิน 9 ปี และการต่อวาระการเป็ นกรรมการในครัง้ นี้ จะเป็ นผลดีต่อ
บริษทั ฯ อย่างไร
เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงความเห็นและมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
1. ได้พจิ ารณาการต่อวาระการเป็ นกรรมการอิสระ ทีค่ รบวาระในครัง้ นี้ จานวน 3 ท่าน คือ นายโกศล ฉันธิกุล นายสถาพร
โคธีรานุรกั ษ์ และนางบุญเพิม่ เจียมธีระนาถ ซึง่ ในกรณีนายสถาพร โคธีรานุ รกั ษ์ ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี ขณะที่
นางบุญเพิม่ เจียมธีระนาถ ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระมาแล้ว 18 ปี โดยนางบุญเพิม่ เจียมธีระนาถ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอ
ต่อวาระการเป็ นกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจสาคัญอื่นที่ต้องดาเนินการหลายประการ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี ในเรื่องจานวนปี ของการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ
2. เหตุผลของการเสนอต่อวาระการเป็ นกรรมการอิสระของนายโกศล ฉันธิกุล มีดงั นี้
2.1 มีบทบาทสาคัญในการร่วมพัฒนาการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ มาอย่างต่อเนื่อง จน
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุจริต (Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และจะมีส่วนร่วมสาคัญในการดาเนินการเพื่อขอต่ออายุ
การเป็ นสมาชิกฯ ทีจ่ ะครบกาหนดในเดือนมกราคม 2561
2.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการและการมีส่วนร่วม
ของกรรมการอย่างดี
2.3 มีความเป็ นอิสระ และสามารถให้ขอ้ เสนอแนะต่อการกากับดูแลกิจการได้อย่างเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัตคิ วามเป็ น
อิสระ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เป็ นรายบุคคล
1. นายโกศล ฉันธิกุล
ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิน้ เลขานุการบริษทั ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
193,645,780 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย
300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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2. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์
ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิน้ เลขานุการบริษทั ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
193,646,080 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์
ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิน้ เลขานุการบริษทั ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
193,645,780 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย
300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม 1. ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั เิ ลือกตัง้ นายโกศล ฉันธิกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระต่อ
อีกวาระหนึ่ง
2. ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั เิ ลือกตัง้ นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุ มตั เิ ลือกตัง้ นายสถาพร โคธีรานุ รกั ษ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทั นาเสนอข้อมูลให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พจิ ารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาด
ธุรกิจของบริษทั และคานึงถึงรายงานผลการสารวจการจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนทีส่ ารวจโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท
เท่ากับปี 2559 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้นาเสนอในห้องประชุม และปรากฎในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สาหรับค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2559 ที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 6,040,000 บาท ได้จ่ายจริงเท่ากับ
5,790,000 บาท รายละเอียดตามทีป่ รากฎในรายงานประจาปี
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ทราบถึง ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นสมควรอนุ ม ัติจ่า ย
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามทีไ่ ด้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนแล้ว
ภายหลังจากนาเสนอข้อมูลและเหตุ ผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
ปรากฏว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสียง และขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเป็ นมติทป่ี ระชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิน้ เลขานุการบริษทั ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
193,646,080 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั จิ ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2560
ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทั นาเสนอข้อมูลให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสานักงานสอบบัญชีทเ่ี หมาะสม และได้เสนอให้
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานทีด่ ี มีค่าสอบ
บัญชีทเ่ี หมาะสม โดยกาหนดให้นางสาวอรวรรณ ศิรริ ตั นวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปทั วันวิเวก ทะเบียนเลขที่
4795 หรือนางสาวปทั มวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ทัง้ นี้ผสู้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษทั แล้ว บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด ยังตรวจสอบงบ
การเงินของบริษทั ย่อย จานวน 7 บริษทั ค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับปี 2559 เป็ นดังนี้
1.ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
2.ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทัง้ ค่าสอบบัญชี
งบการเงินของบริษทั ย่อย
3. ค่าบริการอื่น
4.รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ปี 2560
1,000,000 บาท
7 บริษทั
2,205,000 บาท
ไม่มี
3,205,000 บาท

ปี 2559
1,155,000 บาท
6 บริษทั
1,614,000 บาท
ไม่มี
2,769,000 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุ มตั ิแต่ งตัง้ บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด โดยมีผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อทีน่ าเสนอข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สาหรับ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายหลังจากนาเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของทีป่ ระชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นซักถาม
รายละเอียดและข้อสงสัย
ปรากฏว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง และขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิน้ เลขานุการบริษทั ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
193,646,080 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ และอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท
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วาระที่ 8 เรือ่ งอื่นๆ
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระอื่นๆ ทีก่ าหนดนี้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อสงสัยและให้ขอ้ แนะนาแก่บริษทั
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม
หากมีขอ้ เสนอแนะอื่นใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งมายังบริษัท ฯ ตามรายละเอียดทีแ่ สดงบนหน้าจอในห้องประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดทา
รายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตร
ลงคะแนนทัง้ หมดและแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ห่ี น้าห้องประชุมด้วย
เลขานุการบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า หลังจากเปิ ดการประชุม ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผู้รบั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนเพิม่ เติมอีกเป็ นระยะ โดยสรุปมีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ รวมทัง้ สิน้ 52 คน นับจานวนหุน้ ได้
193,646,080 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.72 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมดของบริษทั
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั และผูถ้ อื หุน้
ทุกท่าน ทีม่ าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 15.35 น.

นายปตั ต์ สมชัยกุลทรัพย์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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นายโกศล ฉันธิกุล
ประธานทีป่ ระชุม
และผูต้ รวจรายงานการประชุม

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3

ประวัติบคุ คลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการ
1. วัน/เดือน/ปี เกิ ด
2. อายุ
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั

15 เมษายน 2489
72 ปี
161 หมู่บา้ นเลคไซด์วลิ ล่า 2 ถนนบางนา-ตราด
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

4. อาชีพ / สถานที่ทางานในปัจจุบนั

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.สุรพลฟู้ดส์

5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6. การฝึ กอบรมกรรมการที่จดั โดย IOD : - Developing Corporate Governance Policy 2008
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002
7. การทางานในปัจจุบนั
สถานที่ทางาน/องค์กร
บริษทั จดทะเบียน
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อื่น
บริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จากัด
บริษทั โมบาย โลจิสติกส์ จากัด
บริษทั สุราษฎร์ซฟี ้ ูดส์ จากัด
บริษทั สุรพลอะควาคัลเจอร์ จากัด
บริษทั จันทบุรมี ารีนฟาร์ม จากัด
บริษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั โภไคย พลัส จากัด
บริษทั โภไคย โฮลดิง้ ส์ จากัด

ตาแหน่ งงาน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

8. ประวัติการถูกดาเนิ นคดีหรือถูกพิ จารณาลงโทษในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิ น - ไม่มี –
9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว –
ชื่อคู่สมรส นางสุกญ
ั ญา ว่องวัฒนโรจน์
ถือหุน้ จานวน
ชื่อบุตร 1. นางสาวสรณี ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 43 ปี ถือหุน้ จานวน
2. นางสรญา สรไกรกิตกิ ลู
อายุ 39 ปี ถือหุน้ จานวน
3. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 36 ปี ถือหุน้ จานวน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

7,197,000 หุน้ หรือ 2.67% ของทุนจดทะเบียน
1,360,000 หุน้ หรือ 0.50% ของทุนจดทะเบียน
1,360,000 หุน้ หรือ 0.50% ของทุนจดทะเบียน
7,099,650 หุน้ หรือ 2.63% ของทุนจดทะเบียน
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
4. นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 33 ปี ถือหุน้ จานวน 6,855,500 หุน้ หรือ 2.54% ของทุนจดทะเบียน
(ข้อมูล ณ วันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
10. จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั และบริษทั ย่อย (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
10.1 บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
จานวน 13,980,000 หุน้
10.2 บริษทั สุราษฎร์ซฟี ้ ูดส์ จากัด
จานวน
1
หุน้
10.3 บริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จากัด
จานวน
1
หุน้
10.4 บริษทั จันทบุรมี ารีนฟาร์ม จากัด
จานวน
1
หุน้
10.5 บริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด
จานวน
2
หุน้

คิดเป็ นสัดส่วน
คิดเป็ นสัดส่วน
คิดเป็ นสัดส่วน
คิดเป็ นสัดส่วน
คิดเป็ นสัดส่วน

5.18% ของทุนจดทะเบียน
0% ของทุนจดทะเบียน
0% ของทุนจดทะเบียน
0% ของทุนจดทะเบียน
0% ของทุนจดทะเบียน

การเข้าประชุมปี 2560

-

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

40 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จานวน 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จานวน 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จานวน 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ จานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

ประวัติบคุ คลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
นายไพบูลย์ กังวลกิ จ ในฐานะดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการ
1. วัน/เดือน/ปี เกิ ด
2. อายุ
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั

11 มีนาคม 2511
50 ปี
390/20 หมู่ 7 หมู่บา้ นแกรนด์โมนาโค
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

4. อาชีพ / สถานที่ทางานในปัจจุบนั

- กรรมการ บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จากัด

5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ Texas A and M International University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6. การฝึ กอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จดั โดย IOD : - Directors Certification Program รุ่นที่ 148/2011
- Directors Accreditation Program รุ่นที่ 75/2010
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) 20

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
7. การทางานในปัจจุบนั
สถานที่ทางาน / องค์กร
บริษทั จดทะเบียน
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั จากัด
บริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จากัด
บริษทั ประไพกิจก่อสร้าง จากัด

ตาแหน่ งงาน
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ

8. ประวัติการถูกดาเนิ นคดีหรือถูกพิ จารณาลงโทษในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิ น
- ไม่มี –
9. สถานภาพการสมรส
- โสด –
ไ10. จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับบริษทั (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
- ไม่มี การเข้าประชุมในปี 2560

-

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

8 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จานวน 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จานวน 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จานวน 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ จานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

ประวัติบคุ คลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการ
1. วัน/เดือน/ปี เกิ ด
2. อายุ
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั

15 มีนาคม 2525
36 ปี
123/128 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

4. อาชีพ / สถานที่ทางานในปัจจุบนั

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)

5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Babson College, U.S.A.
6. การฝึ กอบรม ที่จดั โดย IOD : - Company Secretary Program 2010
- Directors Certification Program รุ่นที่ 163/2012
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

2121

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
7. การทางานในปัจจุบนั
สถานที่ทางาน/องค์กร
บริษทั จดทะเบียน
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั จากัด
บริษทั สุราษฎร์ซฟี ้ ูดส์ จากัด
บริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จากัด
บริษทั สุรพลไฟน์เนสท์ จากัด
บริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จากัด
บริษทั สุรพลอะควาคัลเจอร์ จากัด
บริษทั จันทบุรมี ารีนฟาร์ม จากัด
บริษทั บีเจซี มารีน รีซอสเซส ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
บริษทั โมบาย โลจิสติกส์ จากัด
บริษทั โภไคย พลัส จากัด
บริษทั โภไคย โฮลดิง้ ส์ จากัด

ตาแหน่ งงาน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8. ประวัติการถูกดาเนิ นคดีหรือถูกพิ จารณาลงโทษในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิ น
- ไม่มี –
9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว ชื่อคู่สมรส นางสาวมินทรา ว่องวัฒนโรจน์ ถือหุน้ จานวน 0 หุน้ หรือ 0 % ของทุนจดทะเบียน
ชื่อบุตร เด็กหญิงสิรนิ ทรา ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 7 ปี ถือหุน้ จานวน 0 หุน้ หรือ 0 % ของทุนจดทะเบียน
เด็กหญิงสบาย ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 2 ปี ถือหุน้ จานวน 0 หุน้ หรือ 0% ของทะเบียนจดทะเบียน
10. จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั และบริษทั ย่อย
10.1 บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
10.2 บริษทั สุรพลอะควาคัลเจอร์ จากัด
10.3 บริษทั โมบาย โลจิสติกส์ จากัด
10.4 บริษทั สุรพลไฟน์เนสท์ จากัด

(ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
จานวน 7,088,650 หุน้ หรือ 2.63% ของทุนจดทะเบียน
จานวน
3 หุน้ หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน
จานวน
1 หุน้ หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน
จานวน
1 หุน้ หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน

การเข้าประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จานวน 3 ครัง้ จากทัง้ หมด 3 ครัง้
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จานวน 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จานวน 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้
- เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ จานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

6 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555)
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ประวัติบคุ คลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
นายอิ ศรินทร์ ภัทรมัย ในฐานะดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการอิ สระ
1. วัน/เดือน/ปี เกิ ด
2. อายุ
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั

2 กรกฎาคม 2517
43 ปี
11 ซอยรามคาแหง 118 แยก 33-6-1 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

4. อาชีพ / สถานที่ทางานในปัจจุบนั

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาวุโส-บริหารการเงิน
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด

5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสนั ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. การฝึ กอบรม ที่จดั โดย IOD : - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2560
- Directors Certification Program (DCP) 2555
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2553
7. การทางานในปัจจุบนั
สถานที่ทางาน/องค์ กร
บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี บริษทั จากัด
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จากัด
บริษทั ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด
บริษทั เอทีที คอนซัลแตนท์ จากัด
บริษทั เอสคิว อาร์คเี ต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จากัด
บริษทั ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จากัด

ตาแหน่ งงาน
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาวุโส-บริหารการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8. ประวัติการถูกดาเนิ นคดีหรือถูกพิ จารณาลงโทษในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิ น
- ไม่มี 9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว ชื่อคู่สมรส นางยิง่ พร ภัทรมัย ถือหุน้ จานวน 0 หุน้ หรือ 0 % ของทุนจดทะเบียน
ชื่อบุตร เด็กหญิงอติกานต์ ภัทรมัย อายุ 7 ปี ถือหุน้ จานวน 0 หุน้ หรือ 0 % ของทุนจดทะเบียน
เด็กชายชวินธร ภัทรมัย อายุ 5 ปี ถือหุน้ จานวน 0 หุน้ หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน
10. จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั และบริษทั ย่อย (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) - ไม่ม ี -
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สรุปข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั
ชื่อ
1. นายสุรพล
ว่องวัฒนโรจน์
2. นายไพบูลย์
กังวลกิจ
3. นายสรพล
ว่องวัฒนโรจน์
4. นายอิศรินทร์
ภัทรมัย

ดารงตาแหน่ง

จานวนบริษทั ทีเ่ ป็ นกรรมการ
บริษทั จดทะเบียน
บริษทั อื่น
(รวม SSF)

การถือหุน้ SSF
จานวน (หุน้ )

สัดส่วน (%)

กรรมการ

1

8

13,980,000

5.18

กรรมการ

1

2

0

0

กรรมการ

1

10

7,088,650

2.63

กรรมการอิสระ

1

6

0

0

การมีสว่ นได้เสียกับในบริษทั หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั และ ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา

ชื่อ
1. นายสุรพล

ว่องวัฒนโรจน์
2. นายไพบูลย์
กังวลกิจ
3. นายสรพล
ว่องวัฒนโรจน์
4. นายอิศรินทร์
ภัทรมัย

ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษทั
เป็ นญาติสนิทกับ
เป็ นผูม้ สี ว่ นร่วมในการ
และบริษทั ย่อย ทีม่ มี ลู ค่าเกิน
ผูบ้ ริหารหรือผู้
บริหารงาน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี
ถือหุน้ ใหญ่
เป็ นผูถ้ อื หุน้
ไม่เป็ น
เป็ นผูถ้ อื หุน้
ไม่เป็ น

ดารงตาแหน่งในกิจการ
ทีม่ คี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขัน
กับบริษทั

เป็ นผูบ้ ริหารและกรรม
การผูม้ อี านาจลงนาม
เป็ นผูบ้ ริหารใน
บริษทั ย่อย
เป็ นผูบ้ ริหารและกรรม
การผูม้ อี านาจลงนาม

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

คุณสมบัติและนิ ยามกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ท่เี กี่ยวข้องด้วย และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตาม
แนวทางเดีย วกันกับคุ ณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย และประกาศของ
หน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องในขณะทีส่ รรหา
2. เป็ นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ รวมทัง้ ต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั
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หรือบริษทั ย่อย อีกทัง้ ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจาของ
บริษทั และไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพแก่บริษทั (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย) ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
3. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน
4. ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงินและบริหารงานของบริษทั บริษทั ใน
เครือ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
5. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ น ตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
6. สามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่แ ละแสดงความเห็น หรือ รายงานผลการปฏิบ ัติง านตามหน้ า ที่ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ ว ข้อง
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ทัง้ นี้ คุณสมบัตแิ ละนิยามของกรรมการอิสระของบริษทั มีความเข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ คือ กรรมการอิสระของบริษทั ต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ
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ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ อื หุ้น
ข้อ 36.
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นทีน่ อกเหนือไปจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 39.
ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่อง
ทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 40.
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ
ห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุ มผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง
หนึ่งชัวโมงจ
่
านวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียก
นัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมนัน้ เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้
ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 41.
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 42.
เว้นแต่ในกรณีทข่ี อ้ บังคับนี้หรือกฎหมายได้กาหนดบังคับไว้เป็ นอย่างอื่น มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้
ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทาด้วย
วิธกี ารใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีบริษทั ได้ออกหุน้ บุรมิ สิทธิ และกาหนดให้มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดซึง่ ทีป่ ระชุมจะได้ลงมติ ผูน้ นั ้ ไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการและการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ผเู้ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 43.
ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการกาหนด ณ สถานทีป่ ระชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือ
มอบให้ทาตามแบบทีน่ ายทะเบียนกาหนด
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เอกสารและหลักฐานแสดงสิ ทธิ การเข้าร่วมประชุม และวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการเข้าร่วมประชุม
1. เอกสารที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ให้แสดงเอกสารฉบับจริงทีส่ ว่ นราชการออกให้ทย่ี งั ไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ และหากมีการเปลีย่ นชื่อ/นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม แบบใดแบบหนึ่ ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ ได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 แสดงเอกสารฉบับจริงทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ
นิ ติบุคคล
1. กรณี ผแู้ ทนของนิ ติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารฉบับจริงทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) และ
มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
2. กรณี ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม แบบใดแบบหนึ่ ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.3 สาเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 แสดงเอกสารฉบับจริงทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
3. กรณี เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล
3.2 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐาน
เพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือ มอบ
ฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นี้ เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ อื หุน้ หรื อผูแ้ ทน
นิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
2. วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป
่ ซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึง่ สามารถ Download แบบ ค ได้จาก www.surapon.com
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ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข)
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหนึ่ง
3. ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ทัง้ นี้บริษทั ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ทม่ี าลงทะเบียนเข้าประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝา่ ยเลขานุการบริษทั ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเริม่ การประชุมอย่างน้อย
ครึง่ ชัวโมง
่
เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้มเี วลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริม่ ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และ
ผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนทีต่ นถืออยู่ได้
บริษทั เริม่ รับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
3. วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธชี มู อื นับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนน
จะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าทีร่ วบรวมคะแนนสาหรับการนับคะแนนเสียง
2. ในกรณีมอบฉันทะ: ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉั นทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ หากผูร้ บั มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระใดไว้ใ นหนัง สือ มอบฉั น ทะหรือ ระบุ ไ ว้ไ ม่ ช ัด เจนหรือ ในกรณี ท่ีท่ีป ระชุ ม มีก ารพิจ ารณาหรือ ลงมติใ นเรื่อ งใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รบั มอบ
ฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนแทนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
4. มติ ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
 กรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของทีป่ ระชุม
 กรณีอ่นื ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั กาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ทป่ี ระชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
2. ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนัน้ และประธาน
ที่ป ระชุ มอาจจะเชิญ ให้ผู้ถือ หุ้นหรือ ผู้รบั มอบฉัน ทะนัน้ ออกนอกที่ป ระชุ ม ชัว่ คราวก็ได้ เว้นแต่ เ ป็ นการออกเสีย ง
ลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการและการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. การลงคะแนนลับอาจกระทาได้เมื่อมีผถู้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีป่ ระชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ
โดยประธานทีป่ ระชุมจะเป็ นผูก้ าหนดวิธกี ารลงคะแนนลับ และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน
บริษทั จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยวิธกี ารหักคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออก
จากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ี ประชุม
ทราบทุกวาระก่อนเริม่ ต้นการประชุมในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลการนับคะแนนในบางวาระก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิ สระที่บริษทั กาหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ทีอ่ ยู่
ส่วนได้เสียในวาระทีจ่ ะพิจารณา
ส่วนได้เสียพิเศษ

2. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ทีอ่ ยู่
ส่วนได้เสียในวาระทีจ่ ะพิจารณา
ส่วนได้เสียพิเศษ

นายโกศล ฉันธิ กลุ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
71 ปี
795 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ไม่มสี ว่ นได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการท่านอื่น
ในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุม

นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรรมการตรวจสอบ
62 ปี
67-69 ซอยตากสิน 19 แขวงสาเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ไม่มสี ว่ นได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการท่านอื่น
ในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุม

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระและประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ของทัง้ 2 ท่าน ปรากฎตามรายงานประจาปี 2560 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2)
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