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ท่ี SCI 001/SH 2560 

 
วนัท่ี 11 เมษายน 2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท เอสซไีอ อีเลคตริค จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

2.   รายงานประจ าปี 2559 (รูปแบบซีดีรอม) ซึง่ประกอบด้วยรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2559 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบ
ก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตแล้ว  

3. รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

4. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

6. รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้
ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ในวันท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10250 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดโดยมีส าเนา
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ไว้อย่างถกูต้อง จงึเห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือประจ าปี 2559 ดงักลา่ว 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทส าหรับรอบปี 2559 ท่ีผ่านมา ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 โดยได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ทัง้นี ้เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผล
การด าเนินงานของบริษัทโดยสรุป 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

หมายเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบดุลและงบก าไร
ขาดทุน) ของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มี
การท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัท ณ 
วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพ่ือ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามท่ีได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 2 

mailto:service@sci-mfgr.com


 
 

 
SCI Electric Public Company Limited 
 

 

3 
 

Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560 
Factory Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com 

Executive & IR Office Tel : 66-23618014-7  Fax : 66-23618018  E-mail : bod@sci-groups.com 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ งบ
แสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาต
แล้วและควรรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 นอกจากนี ้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม) 

ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิ
เป็นเงินจ านวน 66,491,342 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอ
ให้บริษัทจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดงันี  ้
 
1. จดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 3,400,000 บาท โดยคิด

เป็นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีของบริษัท และ 
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือ  

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และให้
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทในอตัราหุ้ นละ 
0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 37,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.44
ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับงบการเงิน
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เฉพาะกิจการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
จึงสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท  โดยการจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการ
ภายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 
ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัไมม่ีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตัิจากท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการ
จดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ .2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้ ส าหรับกรรมการท่ี
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

(1) นายสเุมธ ชยัเลิศวณิชกลุ  กรรมการอิสระ 
(2) นางฉตัรทอง ทิพยกะลิน  กรรมการอิสระ 
(3) นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ  กรรมการอิสระ 
(4) นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกลุ  กรรมการ 

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560  โดยได้ประกาศ
ในเวบไซต์ของบริษัท ในระหว่างวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 จนถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 แต่ไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดงักลา่ว 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการท่ีต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจของบริษัท และท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ ท่ี
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่  
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ทัง้นี ้รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการได้จดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระในครัง้นีท้ัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการส าหรับปี 2560 โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าว 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขยายตัว
ของธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท รวมทัง้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ดงันี ้

ค่าตอบแทน    อัตราเดมิ  อัตราที่เสนอ 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

คา่ตอบแทนรายเดือน (ตอ่ท่าน)      
ประธานกรรมการ    25,000  บาท  25,000  บาท 
กรรมการ    15,000 บาท  15,000 บาท 
เบีย้ประชมุ (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 
ประธานกรรมการ    45,000  บาท  45,000  บาท 
กรรมการ    20,000 บาท  20,000 บาท 

  (2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คา่ตอบแทนรายเดือน (ตอ่ท่าน)      
ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000  บาท  20,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ   15,000 บาท  15,000 บาท 
เบีย้ประชมุ (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000  บาท  25,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท  20,000 บาท 
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(3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คา่ตอบแทนรายเดือน (ตอ่ท่าน)      
ประธานกรรมการสรรหาฯ   20,000  บาท  20,000  บาท 
กรรมการสรรหาฯ    15,000 บาท  15,000 บาท 
เบีย้ประชมุ (ตอ่ท่านตอ่ครัง้)  
ประธานกรรมการสรรหาฯ   25,000  บาท  25,000  บาท 
กรรมการสรรหาฯ    20,000 บาท  20,000 บาท  
  

ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ข้างต้น จะอยู่
ภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
1. กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร จะไมม่ีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุไมว่า่

กรณีใดๆ 
2. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมี

สิทธิได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนจากต าแหน่งสงูสดุต าแหน่งเดียวเท่านัน้ 
3. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรือ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะได้เบีย้ประชมุจากทกุต าแหน่ง 
 
ค่าตอบแทนพเิศษ (ส าหรับกรรมการทกุท่าน) 
จ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  ทัง้นี ้โดยมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ี
ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการก าหนดและอยู่ภายใต้เง่ือนไขวา่ บริษัทต้องมีก าไรจาก
ผลประกอบการประจ าปีท่ีมีการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนพิเศษ 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2560 ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น โดยเป็นการพิจารณา
อนมุตัิให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อบงัคบัของ
บริษัท 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคบัของบริษัท ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบ
บัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทัง้นี ้ในการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี
สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) 
ได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทและขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 แห่งบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จ ากดั และ/หรือ 

2. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 แห่งบริษัท เอเอส
ที มาสเตอร์ จ ากดั  

หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
มอบหมายให้เป็นผู้ สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรอง
งบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่
เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

นอกจากนีค้ณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ของบริษัทจ านวน  3,075,000 บาท (ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตัง้ให้
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยด้วย โดยบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผู้ รับผิดชอบในการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 และได้
ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นอย่างดีและเป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเสมอมา) 
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โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีเม่ือเปรียบเทียบกนัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 เป็นไปดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชี 2560 (บาท) รอบปีบัญชี 2559 (บาท) 

ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ 
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค 
จ ากดั (มหาชน) 

3,075,000 - 2,895,000 - 

รวม  3,075,000 - 2,895,000 - 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการ
แต่งตัง้นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 และ/หรือนางสาวนงราม  
เลาหอารีดิลก ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด และ/หรือ
ผู้ สอบบัญชีท่านอื่นท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความ
เห็นชอบ และบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด มอบหมายเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทโดยก าหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท จ านวน 3,075,000 บาท  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ตามท่ีทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็น
วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือให้
คณะกรรมการสรรหารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้ประกาศในเวบไซต์ของบริ ษัท 
(www.sci-mfgr.com) ในระหวา่งวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 จนถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 นัน้ บริษัท
ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น โดยขอให้
เตรียมหลกัฐานท่ีต้องใช้เพ่ือการประชุมผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
หลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะ
ด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ

mailto:service@sci-mfgr.com
http://www.sci-mfgr.com/
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Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560 
Factory Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com 

Executive & IR Office Tel : 66-23618014-7  Fax : 66-23618018  E-mail : bod@sci-groups.com 

อิสระของบริษัท เข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ ถือหุ้ นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมี
รายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 โดยผู้ ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบ
ฉันทะท่ีได้แนบมานีแ้ละส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน  20 บาทพร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 107/1 หมู่1 ถนนบางนา-ตราด 
กิโลเมตรท่ี 27 อ าเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 หมายเลขโทรศพัท์ 0-23618014-7 / 098-264-1939 หมายเลข
โทรสาร 0-23618018 ทัง้นี ้ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2560 

ในกรณีการมอบฉันทะให้คสัโตเดียนเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ ถือ
หุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศอาจใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่สามารถ download ได้จาก website ของบริษัท
ท่ี www.sci-mfgr.com 

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2560 (Record Date) ในวันท่ี 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและ
พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่ เวลา 13.00 น. 
ของวนัประชมุ ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 12050 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
   บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากัด (มหาชน)    

                                                                     
 

 

 
 (นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกลุ) 
 กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
                 โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการ 
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