หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิญประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)
วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้ องประชุ ม อาคาร 3 ชั้น 4
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ
กรุ งเทพมหานคร 10140
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ทะเบียนเลขที่ 0107536001516
ที่

รบ. 0401/57
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 32 (ประจําปี พ.ศ. 2556)
2. ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2556
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
4. นิยามของกรรมการอิสระ
5. คําชี้แจง เรื่ อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วม
ประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
7. ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)
8. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่ของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
10. รายงานประจําปี 2556 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในรู ปแบบ CD
11. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)
13. ข้อมูลทัว่ ไปและงบการเงินของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ด้วยบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33
(ประจําปี พ.ศ. 2557) ในวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริ ษทั ศรี ไทย
ซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ
กรุ งเทพมหานคร 10140 เพือ่ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจําปี พ.ศ. 2556) ซึ่ง
ประชุมเมือ่ วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ฯได้ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 32
(ประจําปี พ.ศ. 2556) ซึ่ งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ ใน website
ของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 32 (ประจําปี
พ.ศ. 2556) ซึ่ งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯในรอบปี ทีผ่ ่ านมา
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯประจําปี พ.ศ. 2556 มี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2556 ของบริ ษทั ฯ ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรั บทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี พ.ศ. 2556
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผา่ นมติ : วาระนี้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ว
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ปสาระสําคัญ
ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษทั
หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
- สิ นทรัพย์รวม
10,126
9,325
9,050
8,425
- หนี้สินรวม
5,561
4,867
4,494
3,961
- ส่วนของผูถ้ ือหุน้
4,565
4,458
4,556
4,464
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- ยอดขาย
9,397
8,758
7,169
7,182
- กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ น
487
542
424
459
ของบริ ษทั ใหญ่
- กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
1.80
2.00
1.56
1.70
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ. 2556 และการจ่ ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯกําหนดให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และ
บริ ษทั ฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่
น้อยกว่า ร้ อ ยละห้าของกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี หักด้ว ยยอดเงิ น ขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
2. ข้อมูลการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิและการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2555
รายละเอียด
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
(ปี ที่เสนอ)
1) กําไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
1.1) กําไรสุ ทธิ (บาท)
423,762,488
459,370,632
1.2) กําไรสุ ทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
1.56
1.70
2) จํานวนเงินกําไรสํารองตามกฎหมาย
2.1) ตั้งสํารองเพิ่มในปี (บาท)
22,000,000
24,000,000
2.2) ยอดสะสม (บาท)
182,000,000
160,000,000
2.3) ยอดสะสมต่อทุนจดทะเบียน (%)
6.72
5.90
3) จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
270,990,480
270,990,480
4) เงินปันผลจ่าย
4.1) เงินปั นผลจ่าย (บาท)
270,990,480
298,089,528
4.2) เงินปั นผลจ่าย (บาท/หุน้ )
1.00
1.10
4.3) เงินปั นผลจ่ายต่อกําไรสุ ทธิ (%)
63.95
64.89
5) วันที่จ่ายเงินปันผล
27 พฤษภาคม 23 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
3. หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท ผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิ ทธิรับเงินปั นผลจะได้รับการเครดิตภาษีตามรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผล
ดังนี้

ส่ วนที่ได้ รับเครดิตภาษี
เครดิตภาษีรวม (จ่ายจากกําไรสุ ทธิที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ)
ส่ วนที่ไม่ ได้ รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ ายจาก
1. กําไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
2. เงินปั นผลที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาคํานวณเป็ นรายได้เพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวมเงินปันผลส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับเครดิตภาษี
รวมเงินปันผลทั้งหมด
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0.62

บาท/หุน้

0.27
0.11
0.38
1.00

บาท/หุน้
บาท/หุน้
บาท/หุ้น
บาท/หุ้น
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั :
1. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ.
2556 (ผลการดําเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556) เพื่อสํารองตามกฎหมาย
เป็ นจํานวนเงิน 22,000,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุน้ ละ 1.00
บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 270,990,480 บาท คิดเป็ นร้อยละ 63.95 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ
2. บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และ
ให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
3. บริ ษทั ฯกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯข้อ 36 ที่กาํ หนดให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุมตั ิ
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี พ.ศ. 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด “PwC”
ได้ปฏิบตั ิหน้าที่สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2556 เสร็ จสิ้ นแล้ว
2. พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด มาตรา 120 ระบุ ว่า “ให้ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ
ประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี ในการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
3. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 31 (5) กําหนดว่า การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีเป็ นกิจการอันที่ประชุม
สามัญประจําปี พึงกระทํา
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั :
1. บริ ษทั ฯมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาจาก
1) ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร
2) การมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
3) ผลการปฏิบตั ิงานและการให้คาํ รับรองงบการเงินได้ทนั เวลาอย่างสมํ่าเสมอ
4) ค่าสอบบัญชีที่สาํ นักงานสอบบัญชีเสนอมา
2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่
ประชุ มผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
เนื่องจากผูส้ อบบัญชีจาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย กับบริ ษทั ร่ วม
บางแห่ งต่อเนื่ องมาหลายปี มีความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั เป็ นอย่างดี
ตลอดจน PwC ได้เสนอค่า ตอบแทนผูส้ อบบัญชี ที่ค ณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้พิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บกับ สํ า นั ก งานสอบบัญ ชี ร ายอื่ น และ
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ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปีที่ผ่านมาแล้วเห็ นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้แสดงข้อมูล
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2556 ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2
3. รายชื่อของผูส้ อบบัญชีจาก PwC ที่ผา่ นการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วมีดงั ต่อไปนี้
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรื อ
2) นางอนุทยั ภูมิสุรกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรื อ
3) นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั
ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อนึ่ง
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ได้ทาํ การสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ในปี พ.ศ. 2556 เป็ นปี ที่สามติดต่อกัน
4. บริ ษทั ฯกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งข้างต้นเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้
โดยกําหนดค่าตอบแทนให้เป็ นเงินปี ละ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่ง
เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 14 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปี ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”
2. กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในการประชุ มสามัญประจําปี ครั้ งนี้ จาํ นวน 3 คน
ประกอบด้วย
1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2) นางศรี สุดา เลิศสุมิตรกุล กรรมการ
3) นายมานิต อติวานิชยพงศ์ กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี, และ
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รายละเอียดเพิม่ เติมและประวัติของกรรมการแต่ละคนดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 3 และ
เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้ บริ ษทั ฯจึง
ขอชี้แจงนิ ยามของกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯยึดถือในการปฏิบตั ิและมีความสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่ ง
ที่ ส่งมาด้ วย 4
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3. หลักเกณฑ์การสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทย สําหรับ
ปี พ.ศ. 2557 ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย กําหนดให้กรรมการอิสระ
ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี และหากมีการเสนอต่อวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ควรนําเสนอถึงเหตุ ผลในการขอให้ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิเลือกกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันเกิน 9 ปี เป็ นกรรมการที่
มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระต่อไป
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอรายชื่ อ
กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามกําหนดวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณานําเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
โดยในการพิจารณาอนุ มตั ิ ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
คํานึ งถึงเหตุผลเพิ่มเติ มเฉพาะรายนายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี เนื่ องจากเป็ นกรรมการที่มี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระและดํารงตําแหน่งกรรมการถึงสิ้ นปี พ.ศ. 2556 รวม 11 ปี
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จด
ทะเบียนไทย สําหรับปี พ.ศ. 2557 ตามข้อเท็จจริ งและเหตุผลข้อ 3 ข้างต้น แต่นายสุ ชาติ
บุ ญ บรรเจิ ด ศรี ได้ท าํ หน้า ที่ ก รรมการโดยดํา รงความเป็ นกรรมการอิ ส ระทั้ง ในด้า น
คุณสมบัติและการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ง กอปร
ด้วยความรอบรู ้ในธุ รกิจของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี อีกทั้งได้อุทิศเวลา ความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ท้ งั ในด้านการเงิน การธนาคาร และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มธุรกิจและ
องค์ก รต่ า งๆ ในการให้ข อ้ เสนอแนะหรื อคํา แนะนํา อันนํา มาซึ่ งประโยชน์สูง สุ ด แก่
บริ ษทั ฯ รวมถึ งผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้าที่ด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีความโปร่ งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ จึงมีมติเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณานําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิให้นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
5. อนึ่ ง ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้ประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯและระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ELCID) เชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนําเข้า
สู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถือหุน้ รายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
วาระนี้ พิจารณาเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คนที่ได้รับการเสนอรายชื่ อเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู ้ ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณ์เพื่อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ประกอบกับนายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี ได้ดาํ รง
คุณสมบัติครบถ้วนตามนิ ยามของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และของบริ ษทั ฯ และปฏิ บตั ิ หน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีความเป็ นอิสระตลอดระยะเวลาที่
ดํารงตําแหน่ ง ถึ งปั จจุ บนั ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึ งเห็ นควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี พ.ศ. 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
2. ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการ
และควรกําหนดให้มีการทบทวนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเห็ นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจ ารณานําเสนอต่ อที่
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการไว้ปี ละไม่ เ กิ น
2,490,000 บาท (สองล้านสี่ แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ งเป็ นจํานวนเงินเท่าเดิมเมื่อเทียบกับ
ปี ที่ผา่ นมา
ทั้ง นี้ อัต ราค่ า ตอบแทนกรรมการดัง กล่ าวยัง อยู่ใ นช่ ว งของค่ า เฉลี่ ย ของค่ า ตอบแทน
กรรมการตามผลการสํารวจของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน และเห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนต่ อปี (ค่ าเบีย้ ประชุ ม)
(หน่ วย : บาท)
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
1.1) ประธานกรรมการ
1.2) กรรมการ 8 ท่านๆ ละ 150,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
2.1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.2) กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านๆ ละ 150,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่านๆ ละ 40,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
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พ.ศ. 2557
(ปี ที่เสนอ)

พ.ศ. 2556

300,000
1,200,000
1,500,000

300,000
1,200,000
1,500,000

350,000
300,000
650,000

350,000
300,000
650,000

50,000
120,000
170,000

50,000
120,000
170,000

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

ค่าตอบแทนต่ อปี (ค่ าเบีย้ ประชุ ม)
(หน่ วย : บาท)
4) ค่าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.1) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.2) กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 ท่านๆ ละ 40,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2557
(ปี ที่เสนอ)

พ.ศ. 2556

50,000
120,000
170,000
2,490,000

50,000
120,000
170,000
2,490,000

รวมเป็ นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสําหรับปี พ.ศ. 2557 จํานวนไม่เกิน 2,490,000 บาท
อนึ่ง บริ ษทั ฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผา่ นมติ : ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯมีจาํ นวน 2,709,904,800 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
จํานวน 270,990,480 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ตามที่ระบุในหนังสื อบริ คณห์สนธิของ
บริ ษทั ฯข้อ 4 ทุนจดทะเบียน และข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 4 ซึ่ งระบุว่า “หุน้ ของบริ ษทั
เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท”
2. บริ ษทั ฯมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่ม
จํานวนหุน้ และสภาพคล่องในการซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จากปั จจุบนั มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
(สิ บบาท) เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่ งส่ งผลให้หุน้ สามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
จะเพิม่ ขึ้นจากเดิม 270,990,480 หุน้ เป็ น 2,709,904,800 หุน้
ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั ฯยังคงเดิมเท่ากับ 2,709,904,800 บาท
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผา่ นมติ : ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน เพือ่ ให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯข้อ 4 ระบุว่า “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,709,904,800
บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 270,990,480 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท”
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

2. พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 31 กําหนดว่า “บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง”
3. บริ ษ ทั ฯมี ค วามประสงค์แ ก้ไขเพิ่ม เติ ม หนังสื อ บริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษ ทั ฯข้อ 4 ทุ น จด
ทะเบี ยน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่าหุ ้นที่ ต ราไว้ต ามที่ ไ ด้เสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาในวาระที่ 8
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข
เพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯข้อ 4 ทุนจดทะเบี ยน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯดังนี้
ก่อนการแก้ไข
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

2,709,904,800
270,990,480
10

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

270,990,480
-

หลังการแก้ไข
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

2,709,904,800
2,709,904,800
1

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

2,709,904,800
-

บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่ พนั แปดร้อยบาท)
หุน้
(สองร้อยเจ็ดสิ บล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่ ร้อยแปดสิ บหุน้ )
บาท (สิ บบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้
(สองร้อยเจ็ดสิ บล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่ ร้อยแปดสิ บหุน้ )
หุน้
( - )”

บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่ พนั แปดร้อยบาท)
หุน้
(สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่ พนั แปดร้อยหุน้ )
บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้
(สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่ พนั แปดร้อยหุน้ )
หุน้
( - )”

จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผา่ นมติ : ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้ อบังคับของบริษทั ฯข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น
ทีต่ ราไว้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 4 ระบุวา่ “หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท”
2. พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 31 กําหนดว่า “บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง”
และ มาตรา 50 กําหนดว่า “หุน้ ของบริ ษทั แต่ละหุน้ ต้องมีมูลค่าเท่ากัน”
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

3. บริ ษัท ฯมี ค วามประสงค์แ ก้ไ ขข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ฯข้อ 4 เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาในวาระที่ 8
โดยไม่กาํ หนดมูลค่าหุน้ ทั้งนี้เพื่อให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯครอบคลุมได้กว้างขึ้น
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯดังนี้
ก่อนการแก้ไข
“ข้อ 4 หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท
เว้นแต่ขอ้ บังคับนี้จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น หุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อมโอนกันได้อย่างเสรี โดย
ไม่มีขอ้ จํากัด แต่ท้ งั นี้คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุน้ สามัญในบริ ษทั ได้ไม่เกินกว่าร้อยละสี่ สิบห้าของ
หุน้ สามัญที่ได้ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด”
หลังการแก้ไข
“ข้อ 4 หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ เท่ากัน
เว้นแต่ขอ้ บังคับนี้จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น หุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อมโอนกันได้อย่างเสรี โดย
ไม่มีขอ้ จํากัด แต่ท้ งั นี้คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุน้ สามัญในบริ ษทั ได้ไม่เกินกว่าร้อยละสี่ สิบห้าของ
หุน้ สามัญที่ได้ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด”
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผา่ นมติ : ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯข้ อ 3 วัตถุประสงค์
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 31 กําหนดว่า “บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง”
2. บริ ษทั ฯมีความประสงค์เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯตามที่ระบุในหนังสื อบริ คณห์
สนธิขอ้ 3 จากปั จจุบนั จํานวน 16 ข้อ เป็ น 32 ข้อ เพื่อรองรับกับธุรกิจของบริ ษทั ฯที่มีการ
ขยายตัวมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับกาลสมัยและ
รองรับกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯข้อ 3 วัตถุประสงค์ จากเดิมจํานวน 16 ข้อ เป็ น 32 ข้อ
เพือ่ ความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและรองรับการขยายตัวของธุรกิจบริ ษทั ฯใน
อนาคตดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

วัตถุประสงค์ ปัจจุบัน
ทํา การผลิ ต เพื่ อ ขาย ซึ่ งภาชนะ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเรื อน
เครื่ องครัว และเครื่ องใช้สาํ นักงาน และชิ้นส่ วนอุปกรณ์
ดัง กล่ า วที่ ท ํา จากพลาสติ ก เมลามี น และโลหะทุ ก
ประเภท ยกเว้นการผลิตเครื่ องทอง เครื่ องเงิน เครื่ องถม
เครื่ องทองลงหิ น หรื อเครื่ องเงิน และการผลิตถ้วยชาม
หรื อเครื่ องปั้ นดินเผาที่เป็ นศิลปวัฒนธรรมไทย
ทํา การผลิ ต เพื่ อ ขาย ซึ่ งเครื่ องประดับ เสื้ อผ้า และ
เครื่ องนุ่ งห่ มสําเร็ จรู ป ตลอดจนสิ นค้าอุตสาหกรรมสิ่ ง
ทอ เช่น พรม ฝ้ าย ด้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ยกเว้น การผลิต
เส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรื อการพิมพ์ลวดลาย
ผ้าไหมไทย
ทํา การนํา เข้า ซื้ อ ซึ่ งเครื่ อ งจัก ร เครื่ อ งกล เครื่ อ งมื อ
เครื่ องใช้ ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ ข องทรั พย์สิ น
ดัง กล่ า ว เพื่ อ ใช้ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ (1) และ (2) ข้างต้น
ซื้ อ จั ด หา รั บเช่ า ให้ เ ช่ า เช่ าซื้ อ ถื อ กรรมสิ ทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่ ง
ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
กูย้ ืมเงิน ให้กู้ยืมเงิ น ให้สินเชื่ อทางการค้า รั บรองหนี้
เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ คํ้า
ประกัน ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงินหรื อตราสาร
ขาย โอน จํา นอง จํา นํ า แลกเปลี่ ย น และจํา หน่ า ย
ทรัพย์สินโดยประการอื่น
ทําการคํ้าประกันบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลรวมทั้งคํ้า
ประกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั หรื อการ
ดํา เนิ น การของบริ ษ ทั ภายใต้ก ฎหมายว่า ด้ว ยคนเข้า
เมื อ ง ภาษี อากร ศุล กากร แรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ
ด้วย โดยมิได้กระทําเป็ นการค้า
ทําการติดต่อหน่วยราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มา
หรื อจํา หน่ า ยไปซึ่ ง เอกสิ ท ธิ์ สัญ ญา สิ ทธิ กรรมสิ ท ธิ์
ใบอนุ ญาต สิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า อุตสาหกรรม
สมบัติ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร สัมปทาน หรื อสิ ทธิ พิเศษใดๆ
ซึ่งจําเป็ นในการดําเนินกิจการของบริ ษทั
ทําการยื่นคําขอ ถือใบอนุญาต และการจดทะเบียนใดๆ
ซึ่งจําเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษทั
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วัตถุประสงค์ หลังเพิม่ เติม
ทํา การผลิ ต เพื่ อ ขาย ซึ่ งภาชนะ ถ้ว ยชาม ที่ ท ํา จาก
พลาสติ ก เมลามี น โลหะ และวัสดุ อื่นทุกชนิ ด เครื่ อง
แก้ว รวมทั้งเครื่ องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ เครื่ อง
ตกแต่ ง เครื่ อ งครั ว เครื่ อ งใช้สํานัก งาน และชิ้ น ส่ ว น
อุปกรณ์ดงั กล่าวที่ทาํ จากวัสดุทุกชนิ ด ยกเว้นการผลิต
เครื่ องทอง เครื่ องเงิน เครื่ องถม และเครื่ องทองลงหิน
ทําการผลิ ต เพื่อขาย ซึ่ งเครื่ องประดับ เสื้ อผ้า กระเป๋ า
และเครื่ องนุ่งห่มสําเร็ จรู ป ตลอดจนสิ นค้าอุตสาหกรรม
สิ่ งทอ เช่ น พรม ฝ้ าย ด้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ยกเว้น การ
ผลิ ต เส้น ไหมไทย การทอผ้า ไหมไทย หรื อ การพิม พ์
ลวดลายผ้าไหมไทย
ทํา การนําเข้า ซื้ อ ซึ่ งเครื่ อ งจัก ร เครื่ องกล เครื่ อ งมื อ
เครื่ องใช้ ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ ข องทรั พย์สิน
ดัง กล่ า ว เพื่ อ ใช้ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ (1) และ (2) ข้างต้น
ซื้ อ จั ด หา รั บเช่ า ให้ เ ช่ า เช่ า ซื้ อ ถื อ กรรมสิ ทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่ ง
ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
กูย้ ืมเงิน ให้กู้ยืมเงิ น ให้สินเชื่ อทางการค้า รั บรองหนี้
เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ คํ้า
ประกัน ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงินหรื อตราสาร
ขาย โอน จํา นอง จํา นํ า แลกเปลี่ ย น และจํา หน่ า ย
ทรัพย์สินโดยประการอื่น
ทําการคํ้าประกันบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลรวมทั้งคํ้า
ประกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั หรื อการ
ดํา เนิ น การของบริ ษ ัท ภายใต้ก ฎหมายว่ า ด้ว ยคนเข้า
เมื อ ง ภาษี อากร ศุลกากร แรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ
ด้วย โดยมิได้กระทําเป็ นการค้า
ทําการติดต่อหน่วยราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มา
หรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ ง เอกสิ ท ธิ์ สัญ ญา สิ ท ธิ กรรมสิ ท ธิ์
ใบอนุ ญาต สิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า อุตสาหกรรม
สมบัติ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร สัมปทาน หรื อสิ ทธิ พิเศษใดๆ
ซึ่งจําเป็ นในการดําเนินกิจการของบริ ษทั
ทําการยื่นคําขอ ถือใบอนุญาต และการจดทะเบียนใดๆ
ซึ่งจําเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษทั

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

วัตถุประสงค์ ปัจจุบัน
บริ ษทั มีสิทธิ ออกหุ น้ ในราคาสู งกว่ามูลค่าหุ น้ ของหุน้ ที่
กําหนดไว้
บริ ษทั มีสิทธิออกหลักทรัพย์ เช่น หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ กูแ้ ละหลักทรัพย์ หรื อตราสารอื่น
ใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อ ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขายแก่
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ บุคคลใดๆ และ/หรื อ ประชาชนได้
ประกอบธุ รกิจแบบขายตรง หรื อตลาดแบบตรงตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ประกอบกิ จ การค้า อาหารสด อาหารแห้ ง อาหาร
สําเร็ จ รู ป อาหารเสริ ม เครื่ องกระป๋ อง เครื่ อ งปรุ งรส
อาหาร เครื่ องดื่ม เบียร์ สุรา และเครื่ องบริ โภคอื่น
ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ด้าย
เครื่ องนุ่ งห่ ม เสื้ อผ้ า สํ า เร็ จรู ป เ ครื่ อง แต่ งกาย
เครื่ องประดับ เครื่ องสําอาง เครื่ อ งใช้ หรื อเครื่ องมื อ
เสริ มความงามและเครื่ องอุปโภคอื่น
ประกอบกิ จ การค้า เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ใ นครั ว เรื อน
เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า บรรจุ ภั ณ ฑ์ กล่ อ งใส่ อ าหาร และ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
ประกอบกิ จ การค้าข้าว ผลิ ต ภัณฑ์ข า้ ว มันสําปะหลัง
ผลิ ตภัณฑ์มนั สําปะหลัง ข้าวโพด งา ถัว่ พริ กไทย ชา
กาแฟ ครี มหรื อครี มเทียม ปอ นุ่ น ฝ้ าย ครั่ ง ละหุ่ ง ไม้
ยาง ผัก ผลไม้ ของป่ า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์
มีชีวิต เนื้อสัตว์ชาํ แหละ นํ้าตาล อาหารสัตว์ และพืชผล
ทางเกษตร ทุกชนิด
---

---
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วัตถุประสงค์ หลังเพิม่ เติม
บริ ษทั มีสิทธิ ออกหุ ้นในราคาสู งกว่ามูลค่าหุน้ ของหุน้ ที่
กําหนดไว้
บริ ษทั มีสิทธิออกหลักทรัพย์ เช่น หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ กูแ้ ละหลักทรัพย์ หรื อตราสารอื่น
ใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อ ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขายแก่
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ บุคคลใดๆ และ/หรื อ ประชาชนได้
ประกอบธุ รกิจแบบขายตรง หรื อตลาดแบบตรงตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ประกอบกิ จ การค้า อาหารสด อาหารแห้ ง อาหาร
สําเร็ จรู ป อาหารเสริ ม เครื่ องกระป๋ อง เครื่ องปรุ งรส
อาหาร เครื่ องดื่ม เบียร์ สุรา และเครื่ องบริ โภคอื่น
ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ด้าย
เครื่ อง นุ่ ง ห่ ม เสื้ อผ้ า สํ า เร็ จรู ป เครื่ องแต่ งกาย
เครื่ องประดับ เครื่ องสําอาง เครื่ องใช้ หรื อเครื่ องมื อ
เสริ มความงามและเครื่ องอุปโภคอื่น
ประกอบกิ จ การค้า เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ใ นครั ว เรื อน
เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า บรรจุ ภั ณ ฑ์ กล่ อ งใส่ อ าหาร และ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
ประกอบกิ จ การค้าข้า ว ผลิ ต ภัณฑ์ขา้ ว มันสําปะหลัง
ผลิ ตภัณฑ์มนั สําปะหลัง ข้าวโพด งา ถัว่ พริ กไทย ชา
กาแฟ ครี มหรื อครี มเทียม ปอ นุ่ น ฝ้ าย ครั่ ง ละหุ่ ง ไม้
ยาง ผัก ผลไม้ ของป่ า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์
มีชีวิต เนื้อสัตว์ชาํ แหละ นํ้าตาล อาหารสัตว์ และพืชผล
ทางเกษตร ทุกชนิด
ประกอบกิจการเป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน
กิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
ทํา การจัด ตั้ง สํา นัก งานสาขาหรื อ แต่ ง ตั้ง ตัว แทน ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เข้า เป็ นหุ ้น ส่ ว นจํา กัด
ความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่ วน และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน
บริ ษทั จํากัดอื่น

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

วัตถุประสงค์ ปัจจุบัน
---

19.

---

20.

---

21.

---

22.

---

23.

---

24.

---

25.

---

26.
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วัตถุประสงค์ หลังเพิม่ เติม
ประกอบกิ จการผลิ ต สร้ างสรรค์ เผยแพร่ ขอ้ มูลต่ างๆ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า รายการส่ งเสริ มการขาย
กิ จ กรรมต่ า งๆ ตลอดจนให้ มี ก ารทํา ธุ ร กรรมทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ประกอบกิ จการค้ายารั กษาและป้ องกันโรคสําหรับคน
และสั ต ว์ เภสั ช ภั ณ ฑ์ เคมี ภ ั ณ ฑ์ เครื่ องเวชภั ณ ฑ์
เครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้ท างการแพทย์แ ละเภสั ช กรรมทุ ก
ชนิ ด ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืช ยาบํารุ งพืชและสัตว์ทุกชนิ ด
เครื่ องมือเครื่ องใช้ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบกิ จ การค้า ทอง นาก เงิ น เพชร พลอย และ
อัญมณี อื่น รวมทั้งวัตถุทาํ เทียมสิ่ งดังกล่าว
ประกอบกิ จการออกหนัง สื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ สิ่ งตี พิม พ์
วารสาร เอกสาร และนิ ตยสารประเภทต่ างๆ ทุกชนิ ด
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศของบริ ษทั หรื อที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ กิ จ กรรมของบริ ษ ัท หรื อ ผูจ้ ัด จํา หน่ า ย
สิ นค้า สมาชิก ตลอดจนลูกค้าของบริ ษทั
ประกอบกิจการผลิต ซื้ อ ขายส่ ง ขายปลีก เครื่ องกรอง
อากาศ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า เครื่ องนอน อุ ป กรณ์
เครื่ องมือสื่ อสาร อุปกรณ์เครื่ องเขียน อุปกรณ์ประกอบ
และส่ ง เสริ มการเรี ย น ผลิ ต ภัณ ฑ์บ ํา บัด สิ่ ง แวดล้อ ม
ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมบ้าน อุปกรณ์อุดรอยรั่ ว เครื่ องมื อ
เครื่ อ งใช้
และอุ ป กรณ์ ใ นการซ่ อ มบํารุ ง ภาชนะ
เครื่ องใช้และอาคาร ผลิตภัณฑ์ใช้ในรถยนต์ ผลิตภัณฑ์
ประดับยนต์ นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันหล่อลื่น
ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรื อสิ่ งอื่น ซึ่ งมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยูใ่ นสภาพวัตถุดิบ หรื อสําเร็ จรู ป
ประกอบกิ จ การค้า อาหารเสริ มสํ า หรั บ พื ช อุ ป กรณ์
เครื่ องมื อเครื่ อ งใช้ท างการเกษตร เช่ น เครื่ องฉี ด พ่น
อาหารเสริ มสําหรับพืช
ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรื อยางชนิดอื่น อัน
ผลิตขึ้นหรื อได้มาจากส่ วนใดส่ วนหนึ่งของต้นยางพารา
รวมตลอดถึ ง ยางเที ย ม สิ่ ง ทํา เที ย มวัต ถุ ห รื อสิ น ค้า
ดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

วัตถุประสงค์ ปัจจุบัน
---

27.

---

28.

---

29.

---

30.

---

31.

---

32.

วัตถุประสงค์ หลังเพิม่ เติม
ประกอบกิ จ การสั่ ง เข้า มาจํา หน่ า ยในประเทศ และ
ส่ ง ออกไปจํา หน่ า ยยัง ต่ า งประเทศ ซึ่ งสิ น ค้า ตามที่
กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ประกอบธุรกิจบริ การรับเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา
ปั ญหาเ กี่ ย ว กั บ ด้ า นบ ริ หาร งาน พ าณิ ชยกรรม
อุตสาหกรรม รวมทั้งปั ญหาการผลิต การตลาด และจัด
จําหน่าย
ประกอบกิจการบริ การจัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ์
แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ สถิ ติ ข้ อ มู ล ใ น ท าง เ ก ษ ต ร ก รร ม
อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้ง
วิเคราะห์และประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ
ประกอบธุ รกิ จ บริ การรั บ เป็ นผู ้ จั ด การและดู แ ล
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้
บุคคลอื่น
ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสิ นค้าและรับจ้างทําของ
ตามวัตถุประสงค์ท้ งั หมดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิ ติ
บุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
ประกอบกิ จ การจํา หน่ า ย ขายปลี ก ขายส่ ง สิ นค้า และ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยขาย
โดยตรงให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และผู ้บ ริ โภค จํ า หน่ า ยผ่ า น
แค็ต ตาล็อก จํา หน่ ายผ่า นร้ านค้าของบริ ษ ทั จํา หน่ าย
ผ่ า นระบบอิ นเทอร์ เน็ ต หรื อลั ก ษ ณะธุ รกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จํา หน่ า ยผ่ า นตัว แทนจํา หน่ า ย และ
เว็บไซต์ของตัวแทนจําหน่ายหรื อคู่คา้ ทางธุรกิจ

จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผา่ นมติ : ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 12

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุ น้ เสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุ มของการประชุม
ใหญ่ สามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯและระบบเผยแพร่ ข อ้ มู ลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังสิ้ นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ รายใดเสนอเรื่ องเข้าสู่ การพิจารณา
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

บริ ษทั ฯขอเรี ยนว่า
1. บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557) ใน
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
2. ท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้ง
นี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ได้จดั ส่ งมาพร้อม
กับหนังสื อเชิญประชุมนี้ หรื อท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรื อ แบบ
ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.srithaisuperware.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น บริ ษทั ฯใคร่ ขอให้ท่านผู ้
ถือหุน้ และ/หรื อ ท่านผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมซึ่ งมี Barcode
ปรากฏอยู่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งจัดเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อ
แสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมตามรายการ ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5
4. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯใคร่ ขอความกรุ ณาจาก
ท่าน โปรดแต่งตั้งนางสิ ริพร ไศละสูต ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 6) เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนท่าน โดยการส่ งหนังสื อมอบ
ฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามในสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย
5 ถึง
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ – เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ 0-2427-0088 ต่อ 2204
ทั้งนี้ กรุ ณาส่ งถึงบริ ษทั ฯล่วงหน้าก่อนการประชุ ม คือภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เพื่อให้กรรมการ
อิสระสามารถใช้สิทธิใช้เสี ยงแทนท่านได้
5. บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานประจําปี 2556 ในรู ปแบบ CD และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมนี้
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรั บรายงานประจําปี ในรู ปแบบหนังสื อ สามารถติดต่อขอรับได้ที่
สํานักเลขานุการบริ ษทั ตามที่อยูใ่ นข้อ 4 ข้างต้น เพือ่ บริ ษทั ฯจะได้จดั ส่งให้ท่านต่อไป
จึงเรี ยนเชิญมาเพือ่ โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด
ขอแสดงความนับถือ

นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 1/19)
บริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 32 (ประจําปี พ.ศ. 2556)
ประชุม ณ ห้ องประชุมอาคาร 3 ชั้น 4
บริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556
การประชุ ม ครั้ งนี้ มี ก รรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูส้ อบบัญชี และที่ ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษ ทั ศรี ไ ทย
ซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ฯ” เข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษทั
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม รวมทั้งสิ้ น 9 คน ดังนี้
1. นายสนัน่ อังอุบลกุล
2. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
4. นายเอ้งฮัก นนทิการ
5. นางสิ ริพร ไศละสูต
6. นางศรี สุดา เลิศสุ มิตรกุล
7. นายมานิต อติวานิชยพงศ์
8. นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
9. นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
ผู้บริหารระดับสู ง
1. นายประยูร ขจิตต์
3. นายภาวัต เฉลิมพงศ์
5. นายราเกส ซิงห์
7. นายอนุพช ภาษวัธน์

2. นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
4. นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
6. นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์

ผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ จากบริษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
1. นายปรี ชา เตชะมวลไววิทย์

2. นางสาวปณิ ตา สนิทวงษ์ ณ อยุธยา

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานกรรมการ “ประธานฯ” ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เริ่ มประชุมเวลา 14.07 นาฬิกา
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 2/19)
ประธานฯได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 32 (ประจําปี พ.ศ.
2556) ของบริ ษทั ฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 29 ของบริ ษทั ฯกําหนดว่า “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมี
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม” โดยครั้งนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้า
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุมแทน รวม 146 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 163,609,078 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
60.37 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ องค์ประชุมครบตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯแล้ว จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ประธานฯได้กล่าวแนะนํา กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั ฯ
และมอบหมายให้ นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่ องระเบียบการประชุม
และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่ องระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดจด
ทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
2. เอกสารที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ
2.1 หนังสื อเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 32 ประจําปี พ.ศ. 2556 มีท้ งั หมด 50 หน้า
2.2 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 32 ประจําปี พ.ศ. 2556
2.3 รายงานประจําปี 2555 ในรู ปแบบ CD
2.4 ข้อมูลทัว่ ไปและงบการเงิน
2.5 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข
3. การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.1 การเสนอวาระการประชุมต่อบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทัว่ ไป เสนอวาระการประชุมรวมถึงการนําเสนอบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถเพื่อ
เข้าร่ วมเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยแจ้งข่าวสารดังกล่าวผ่านทาง website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ของบริ ษทั ฯ โดยเปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิดงั กล่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เมื่อครบตาม
เวลาที่กาํ หนดไว้แล้ว ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดได้ใช้สิทธิ ดงั กล่าว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้พิจารณาบรรจุวาระการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุม
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 3/19)
3.2 การมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถมาร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองแต่ตอ้ งการใช้สิทธิ ในการร่ วมประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จึง
ได้เสนอให้มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ คุณสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็ นตัวแทนผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ ง
ประธานฯได้แนะนําไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลการเป็ นกรรมการของท่านได้ปรากฏตาม
เอกสารประกอบหนังสื อเชิญประชุมแล้วในหน้า 43/50 – 45/50
3.3 การมีสกั ขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ฯได้จดั เตรี ยมและจัดหาสักขีพยานตรวจนับคะแนนที่เป็ นกลาง เพื่อให้การนับคะแนนเสี ยงลงมติในแต่ละ
วาระการประชุ มมี ความโปร่ งใสและยุติธรรม โดยบริ ษทั ฯได้มอบหมายให้คุณปณิ ตา สนิ ทวงศ์ ณ อยุธยา ที่
ปรึ กษาด้านกฎหมายของบริ ษทั ฯ เป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ซึ่ งประจําอยูโ่ ต๊ะนับคะแนนแล้ว และได้ขอ
เชิญตัวแทนผูถ้ ือหุน้ จากที่ประชุม เพื่อร่ วมเป็ นสักขีพยานการนับคะแนน โดยมีผอู ้ าสาเข้าร่ วมเป็ นสักขีพยานการ
นับคะแนน ชื่อ นางอรรถพร จงวิริยะพันธุ์ ซึ่งเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายนายวีระวุฒิ เอื้อเชิดกุล
4. การดําเนินการประชุม
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระการประชุมในหนังสื อเชิ ญประชุม โดยกรรมการจะนําเสนอ
ข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามก่อนแล้วจึ งจะให้มีการลงมติและออกเสี ยงลงคะแนน โดยใน
ระหว่างที่กาํ ลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสี ยงและรอผลคะแนนอยู่น้ นั จะขออนุ ญาตให้มีการพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป
ก่อน เพื่อไม่ให้เป็ นการเสี ยเวลาของท่านผูถ้ ือหุน้ แล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว และหากผูถ้ ือหุน้ ราย
ใดที่ประสงค์สอบถาม/แสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อบริ ษทั ฯจะได้บนั ทึกชื่อเพื่อใช้อา้ งอิงในรายงานการ
ประชุมต่อไป
5. การนับคะแนนเสี ยง/การลงมติ
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วย
ตนเองท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ยกมือขึ้น และหากมีผถู ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯจะรับบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ที่ยกมือเพื่อลงมติดงั กล่าว โดยผูเ้ ข้าประชุมทุกคน
จะได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุม และถือว่า ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือ
ในที่ประชุม มีมติอนุมตั ิหรื อเห็นด้วย ตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้มาประชุมแทน
บริ ษทั ฯได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะเป็ น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนดขึ้น ได้แก่
แบบ ก เป็ นแบบที่ผถู ้ ือหุน้ มอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ พิจารณาออกเสี ยงได้ตามที่ผรู ้ ับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่
ประชุม
แบบ ข เป็ นแบบที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถออกเสี ยงล่วงหน้าในแต่ละวาระได้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะพิจารณาออกเสี ยงได้
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็ นแบบที่บริ ษทั ฯได้นาํ ส่ งพร้อมเอกสารเรี ยกประชุม
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 4/19)
แบบ ค เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและผูด้ ูแลหุน้
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กาํ หนดให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะได้ 3 ราย อย่างไรก็ตาม
ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
 ในการลงคะแนนเสี ย ง ของกรณี มอบฉันทะ ให้ผูร้ ั บมอบฉัน ทะมี สิทธิ พิจ ารณาและลงมติ แ ทนได้ต ามที่
เห็นสมควร จะใช้วิธีการเดียวกันกับกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
 ส่ ว นหนัง สื อ มอบฉัน ทะที่ ผูม้ อบฉัน ทะได้แ สดงความประสงค์ว่า จะออกเสี ย งอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ไว้แ ล้ว
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกการออกเสี ยงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ในตอนลงทะเบียน เมื่อถึงวาระนั้นก็จะขึ้น
คะแนนทั้งหมด ทั้งคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นในห้องประชุ มซึ่ งยังไม่ได้ลงคะแนน และส่ วนที่ลงคะแนนมาก่อน
แล้ว ซึ่งปรากฏอยูใ่ นจอด้านขวามือของทุกท่าน
 ในส่ ว นของการเก็ บ หลัก ฐานบัต รลงคะแนน บริ ษัท ฯขออนุ ญ าตเก็ บ บัต รลงคะแนน เพื่ อ สรุ ป ผลการ
ลงคะแนนเสี ยง ภายหลังเสร็ จสิ้ นการประชุ ม บริ ษทั ฯขอความกรุ ณาท่านผูถ้ ือหุ ้น คืนบัตรลงคะแนนเสี ยง
ให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯด้วย เพื่อที่บริ ษทั ฯจะได้เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
 ในการออกเสี ยงลงคะแนนนั้น ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่
ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุน้ มี 1 เสี ยง ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งคือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง”
 การประมวลผลการนับคะแนน
ระบบคอมพิวเตอร์ จะนําคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ตามความประสงค์ของผูถ้ ือ
หุน้ ที่ระบุไว้ชดั เจนในหนังสื อมอบฉันทะและบริ ษทั ฯได้บนั ทึกคะแนน ณ จุดลงทะเบียนมาประมวลผล รวม
กับคะแนนจากการลงมติในห้องประชุม ทั้งนี้คะแนนทั้งหมดจะปรากฏในจอ ซึ่งอยูด่ า้ นขวามือของท่าน
6. มติของที่ประชุม
เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็ นการประชุมสามัญประจําปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็ นกรณี ปกติ ที่พึงกระทําทุกปี
ดังนั้น มติของที่ประชุ มจะถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน หากมีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 30) ยกเว้นใน
วาระที่ 7 เรื่ องการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน (ตามมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535)
7. การตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการบรรจุวาระที่ 8 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมี
ความประสงค์ซกั ถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระหรื อการประชุม บริ ษทั ฯขออนุญาตตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
ในวาระที่ 8 เรื่ องอื่นๆ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 5/19)
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯได้เข้าสู่วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจําปี พ.ศ. 2555) ซึ่งประชุ มเมื่อ
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สําเนารายงานการประชุมได้จดั ส่ งไปยังท่านผูถ้ ือหุน้ มี
ทั้งหมด 19 หน้า ซึ่งปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมฯครั้งนี้ ตั้งแต่หน้าที่ 10/50 ถึงหน้าที่ 28/50
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ที่ 31 (ประจําปี พ.ศ. 2555) ซึ่ งในวาระนี้ ตอ้ งใช้เสี ยงข้างมากของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับรอง หากไม่มีผใู ้ ดขอแก้ไขก็จะถือ
ว่าที่ประชุมรับรอง
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 31 (ประจําปี พ.ศ.2555) ซึ่งประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
166,571,778 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมจํานวนเสียง 166,571,778 เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯในรอบปี ทีผ่ ่ านมา

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯรายงานให้ที่ประชุ มทราบถึงผลการดําเนิ นงานในปี พ.ศ. 2555 ว่ายอดขายของ
บริ ษทั ฯ โตขึ้นโดยรวม 16% ประกอบด้วย.รายได้ จากการขายและงาน
รับจ้ างจากงบการเงินรวม
สิ นค้าเมลามีน
สิ นค้าพลาสติก
ซื้อมาขายไป & อื่นๆ
รวม

ยอดขายปี 2554

ยอดขายปี 2555

หน่วย : ล้านบาท
% เปลีย่ นแปลง

2,161
4,717
674
7,552

2,340
5,773
645
8,758

8%
22%
(4%)
16%

โดยมีสัดส่ วนการส่ งออก 30% และขายในประเทศ 70% สําหรับปี พ.ศ. 2556 ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจาก 8,758 ล้านบาท ในปี
2555 เป็ น 10,300 ล้านบาท คือ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อประมาณ 4 ปี ก่อน บริ ษทั ฯประมาณการยอดขายในปี พ.ศ. 2557 ที่ 10,000
ล้านบาท แต่เนื่ องจากปี นี้ (พ.ศ. 2556) บริ ษทั ฯก่อตั้งครบ 50 ปี จึงอยากให้ของขวัญแก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยเร่ งทํายอดขายปี นี้
10,000 ล้านบาท เร็ วกว่าที่เคยประกาศ
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 6/19)
ปี นี้จะส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้าเครื่ องถ้วยชามเมลามีนโดยทําให้รู้สึกว่าการใช้สินค้าเมลามีนของบริ ษทั ฯเป็ นไลฟ์
สไตล์ ไม่ใช่การใช้เมลามีนอย่างเดียว เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือรุ่ นเก่า ซึ่ งคนยุคใหม่จะไม่สนใจ หากเมลามีนของเราไม่
ปรับปรุ งให้เป็ นรู ปแบบใหม่ เมลามีนสําหรับคนยุคใหม่กค็ งจะหายไป เราจึงต้องใช้การวิจยั และพัฒนาเพื่อให้สินค้าเมลามีน
ของเราโดนใจคนยุคใหม่ เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม เราจะมุ่งไปขายประเทศในอาเซียนก่อน รวมถึง
ประเทศที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับของใหม่ๆ เช่นที่ ฮ่องกง สิ งคโปร์ เป็ นต้น ซึ่งเราเชื่อว่าเราจะทําสําเร็ จ
เนื่ องจากโรงงานผลิตสิ นค้าเมลามีนใช้แรงงานมากต้องประสบกับปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน และรั ฐบาลก็
ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าเป็ น 300 บาท/วันทัว่ ประเทศ ดังนั้น ต่อไปเราจะชะลอการขยายการลงทุนเพื่อการผลิตสิ นค้า
เมลามีนในประเทศ แม้เรามีการจ้างแรงงานชาวพม่าและชาวกัมพูชา แต่เราก็ตอ้ งจ่ายค่าแรงและสวัสดิการต่างๆ เท่ากับจ้าง
แรงงานคนไทยซึ่ งเป็ นต้นทุนที่สูง บริ ษทั ฯจึงเตรี ยมตัวแก้ปัญหาโดยเปิ ดโรงงานผลิตสิ นค้าเมลามีนที่กรุ งโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม ซึ่ งเดิมเรามีโรงงานเดียวทําการผลิตทั้งสิ นค้าพลาสติกและเมลามีนมา 16 ปี แล้ว แต่เนื่องจากธุรกิจสิ นค้าพลาสติก
ของเราขยายตัวมาก เราจึ งแยกอีกโรงงานหนึ่ งมาผลิตสิ นค้าเมลามีนโดยเฉพาะ เพื่อเตรี ยมตัวขยายการลงทุนผลิตสิ นค้า
เมลามีนในเวียดนาม ขณะนี้เรามีเครื่ องอัดเมลามีน 20 เครื่ อง เราต้องการเพิม่ กําลังการผลิตเป็ น 100 เครื่ องใน 2-3 ปี ข้างหน้า
ส่ วนอินเดียปั จจุบนั เรามีสํานักงานขายตรง 3 แห่ ง เนื่ องจากความต้องการสิ นค้าของเราในอินเดี ยมีมาก แต่ภาษี
นําเข้าสูงถึง 28% เราจึงจัดหาที่ดินที่รัฐกุจราช เพือ่ สร้างโรงงานผลิตสิ นค้าเมลามีน
ธุ รกิจสิ นค้าพลาสติกของเราโตเร็ วมาก แต่กาํ ไรขั้นต้นไม่ค่อยดี ปี ที่ผ่านมากําไรขั้นต้นดีข้ ึน เพราะเราหยุดรับคํา
สัง่ ซื้ อชิ้นส่ วนรถยนต์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า แม้ว่าสิ นค้าเหล่านี้สร้างรายได้ให้บริ ษทั ฯปี ละ 700-800 ล้านบาท แต่ใช้แรงงานสูง
กําไรแทบจะไม่มี เราจึงไม่ทาํ ต่อ โดยในไตรมาสที่ 2 ก็จะหยุดทําธุรกิจนี้ได้ และไปผลิตกล่องใส่ อาหารแบบให้นาํ กลับไป
(take away) กล่องประเภทนี้ใช้ใส่ ผกั ผลไม้ หรื อใส่อาหารเพื่อนํากลับบ้านซึ่ งมีใช้ตามภัตตาคารต่างๆ
บริ ษทั ฯผลิตกล่องอาหาร เพื่อใช้บรรจุอาหารสําเร็ จรู ป (ready-to-eat) ให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจอาหารรายใหญ่ ซึ่ ง
บริ ษทั ฯอยู่ในแนวหน้าในธุ รกิ จนี้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯขายถ้วยใช้ใส่ น้ าํ อัดลมและถังใส่ ขา้ วโพดคัว่ สําหรั บใช้ใน
SNAP
โรงภาพยนตร์ ซึ่ งบริ ษ ทั ฯขายแต่ เพีย งผูเ้ ดี ย วให้กับ เมเจอร์ ซีนีเ พล็กซ์ และบริ ษ ทั ฯได้เ ซ็ นสัญญากับบริ ษทั
CREATIVE MANUFACTURING โดยได้รับสิ ทธิผลิตตัวการ์ ตูนผูแ้ สดงนําในภาพยนตร์บนฝาถ้วยนํ้าอัดลม (topper) และ
ได้ขยายธุรกิจนี้ไปเวียดนามและในอาเซียน ซึ่งธุรกิจนี้มีโอกาสโตต่อไปได้
บริ ษ ทั ฯผลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์เ ครื่ องดื่ ม ให้แ ก่ ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เครี่ องดื่ ม รายใหญ่ ห ลายราย ธุ รกิ จ นี้ โตเร็ ว มาก
ประกอบกับมี ข่าวว่าไม่ถึง 20 ปี ข้างหน้า นํ้าจะขาดแคลนรุ นแรง ตลาดขวดบรรจุน้ าํ ดื่มจึ งเติบโตเร็ วมาก เรามีแผนติดตั้ง
เครื่ องผลิตภาชนะนํ้าดื่มที่หน้าเครื่ องจักรของบริ ษทั ผูผ้ ลิตนํ้าอัดลมรายหนึ่ ง ด้วยการเจาะช่องที่กาํ แพง โดยเราจะผลิตบรรจุ
ภัณฑ์เครื่ องดื่มด้านหนึ่ง และส่ งผ่านช่องกําแพงเข้าไปที่เครื่ องจักรบรรจุเครื่ องดื่มของลูกค้า มีสัญญาครอบคลุมระยะเวลา 5
ั ฑ์เครื่ องดื่มของเราโตเร็ วมาก
ปี กับลูกค้า ซึ่งจะทําให้ธุรกิจบรรจุภณ
อีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุและเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ (material handling) เช่น พาเลท
ลัง เป็ นต้น ซึ่ งลู ก ค้า ได้แ ก่ ผูผ้ ลิ ต เครื่ องดื่ ม ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ตลอดจนร้ า นสะดวกซื้ อ ซุ ป เปอร์ ส โตร์
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯก็ได้ผลิตลังสองสี ป้อนให้แก่ผปู ้ ระกอบรถยนต์ ซึ่งใช้ลงั ของเราในการบรรจุชิ้นส่วนต่างๆ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 7/19)
ส่ วนเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เก้าอี้พลาสติก นอกจากเก้าอี้แบบธรรมดาแล้ว บริ ษทั ฯกําลังจะออกสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ แบบ
เน้นไลฟ์ สไตล์ โดยกําลังเจรจากับผูผ้ ลิตรายหนึ่ งขนาดกลางๆ ซึ่ งบริ ษทั นี้ มีการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ พลาสติก
และงานออกแบบของเขาเป็ นแบบอิตาลี ในที่สุดคงมี การร่ วมมือกันนําเอาเฟอร์ นิเจอร์ ที่เน้นไลฟ์ สไตล์มาผลิตที่ศรี ไทย
ซุปเปอร์แวร์ต่อไป ดังนั้น จึงเชื่อมัน่ ได้วา่ ธุรกิจเมลามีนและพลาสติกของบริ ษทั ฯจะเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอีก 10 ปี ข้างหน้า
ธุรกิจอาหารเสริ มเป็ นอีกธุรกิจที่ดีมาก แต่มีการแข่งขันสูงมากและต้องใช้เวลา เนื่องจากประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่
สังคมคนชรา (aging society) เพราะอัตราเด็กเกิดใหม่ไม่ถึง 1% คนไทยจะมีอายุยนื ยาวขึ้น จึงต้องเอาใจใส่ สุขภาพตนเอง ซึ่ง
ตั้งแต่เดือนที่แล้วมีผสู ้ มัครสมาชิ ก SNatur อย่างมากมาย ธุรกิจนี้จะเติบโตเร็ วมากใน 5 ปี ข้างหน้า จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุ ม
ทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี ที่ผา่ นมา

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ว
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯขอให้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง

นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ชี้แจงว่า วาระที่ 3 นี้ เอกสารคือ ข้อมูลทัว่ ไปและงบการเงินซึ่ งอยูใ่ นมือผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยใน
ปี พ.ศ. 2555 รายงานของผูส้ อบบัญชีได้เปลี่ยนรู ปแบบเป็ นสี่ วรรค ซึ่ งเป็ นมาตรฐานใหม่ของรายงานผูส้ อบบัญชี วรรคแรก
เป็ นที่มา วรรคที่สองเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่องบการเงิน วรรคที่สามคือความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี วรรค
สุ ดท้ายคือความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงิน ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2555 มีสินทรั พย์หมุนเวียน
3,630 ล้านบาท เที ย บกับ ปี พ.ศ. 2554 คือ 3,105 ล้า นบาท ส่ ว นงบเดี่ ย วมี สิ นทรั พ ย์หมุ นเวีย นรวม 3,074 ล้า นบาท
เปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 คือ 2,657 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินลงทุนในบริ ษทั ต่างๆ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์อื่นๆ รวม 5,695
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นจาก 4,981 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554
สิ นทรัพย์รวมของกลุ่มบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2555 คือ 9,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8,085 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2555 คือ 5,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,146 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2555 คือ 8,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 7,803 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554
ในส่ วนของหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ งบการเงินรวมแสดงหนี้สินหมุนเวียน 2,729 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555
เพิ่มขึ้นจาก 2,516 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 หนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินกูย้ ืมยะยะยาว และภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานในงบการเงินรวม 2,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,485 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 หนี้สินรวมทั้งกลุ่มบริ ษทั ในปี พ.ศ.
2555 คือ 4,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,002 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 8/19)
รวมหนี้สินหมุนเวียนของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2555 คือ 2,414 ล้านบาท สู งกว่าปี พ.ศ. 2554 ซึ่ งเท่ากับ 2,219 ล้าน
บาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2555 คือ 1,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,386 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 รวม
หนี้สินบริ ษทั ฯ 3,961 ล้านบาท เทียบกับ 3,605 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2555 คือ 4,458 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2554 คือ 4,084 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2555 คือ 4,464 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,198 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554
จะเห็นว่าฐานะการเงินของบริ ษทั ฯเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งในส่วนของสิ นทรัพย์ และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เช่นกัน
ถ้าดูในแง่ของผลประกอบการเปรี ยบเทียบสองปี ทั้งกลุ่มบริ ษทั ปี พ.ศ. 2555 เรามีรายได้ 8,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 7,552 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 คือ เพิ่มขึ้น 16%
ส่ วนงบการเงินบริ ษทั ฯ รายได้ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 7,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6,694 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 คือ
เพิม่ ขึ้นประมาณ 7% เศษ
กําไรสุ ทธิในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2555 คือ 577 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2554 คือ 284 ล้านบาท
ส่ วนงบเดี่ยวซึ่งเป็ นงบที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการประกาศจ่ายปันผลในปี พ.ศ. 2555 กําไรสุ ทธิ 459 ล้านบาท เทียบกับปี
พ.ศ. 2554 คือ 316 ล้านบาท
งบการเงินรวมปี พ.ศ. 2555 ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 542 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 282 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง
บรรทัดนี้โยงไปถึงกําไรต่อหุน้ ในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2555 คือ 2.00 บาทต่อหุน้ เทียบกับปี พ.ศ. 2554 คือ 1.04 บาทต่อหุน้
สําหรับงบเดี่ยวปี พ.ศ. 2555 กําไรต่อหุน้ 1.70 บาท เทียบกับ 1.17 บาท ในปี พ.ศ. 2554
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
รับรองของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ กล่าวเรี ยนเชิญที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ซกั ถามข้อสงสัยหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
ผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้แจ้งนามสอบถามว่า เหตุใดกําไรสุทธิปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น 16%
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ชี้แจงว่า ในงบการเงินรวม รายได้จากการขายและงานรับจ้างเพิ่มขึ้น 16% กําไรขั้นต้นเพิ่ม
จาก 1,494 ล้านบาท เป็ น 1,915 ล้านบาท ส่ วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ มาก เพราะเราพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายและเอาระบบ
อัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้คน อีกอย่างที่ประหยัดได้คือภาษีเงินได้ โดยในปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 172
ล้านบาท เพราะอัตราภาษี 30% แต่ในปี พ.ศ. 2555 อัตราภาษีลดลงเหลือ 23% อีกทั้งบริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิประโยชน์โครงการ
ต่างๆ จากบีโอไอ ทําให้ช่วยประหยัดภาษีดว้ ย
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทาํ ให้กาํ ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นว่า มาจากหลายส่ วน ประเด็นแรก คือ
ธุ ร กิ จ ที่ เ ราขยายได้แ ก่ เ มลามี น ซึ่ งโตไม่ ม าก แต่ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ พลาสติ ก เราลดงานรั บ จ้า งผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ซึ่ งเราทยอยลดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 แล้ว สิ นค้าพวกนี้ให้กาํ ไรน้อย เราจึงพยายามลดคําสั่งซื้ อในส่ วนนี้ ทํา
ให้กาํ ไรดีข้ ึน ประเด็นที่สอง ธุ รกิจใหม่คือบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่ งเราใช้เทคโนโลยีข้ นั สูง คู่แข่งน้อย จึงทํากําไร
ได้ดี ประเด็นที่สาม คือ สิ นค้าที่เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุและเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ (material handling) ได้แก่ ลัง และพาเลท
เพื่อใช้ทดแทนกล่องกระดาษและพาเลทไม้ เหตุผลเหล่านี้ ผลักดันทั้งยอดขาย ทั้งอัตรากําไร โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้ให้อตั รากําไร
ดีกว่างานรับจ้างฉี ด (OEM) มาก ส่ วนงาน OEM ในปี พ.ศ. 2555 ยังมีอยู่ แต่เราพยายามเลิกหมดในปี นี้ และพยายามเจรจากับ
คู่คา้ ขอปรับราคาหรื อเลือกชิ้นงานที่ได้กาํ ไรดี เพื่อนําทรัพยากรของเราไปผลิตงานที่มีกาํ ไรมากขึ้น
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 9/19)
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นต้นปี นี้เทียบปี ที่ผา่ นมา
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ตอบว่า กําไรขั้นต้นปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 21.9% ในงบรวม ในปี พ.ศ. 2556 ประมาณการ
อัตรากําไรขั้นต้นใกล้เคียงกับปี ก่อน เพราะมีการลงทุนใหม่เข้ามาหลายโครงการ ซึ่ งการลงทุนใหม่ยงั ไม่สร้างรายได้เต็มปี
โดยจะเริ่ มครึ่ งปี หลัง ทั้งนี้ การลงทุนจะให้ผลในระยะยาว ดังนั้น จึงคาดว่าอัตรากําไรขั้นต้นปี นี้ คงไม่สูงกว่าปี ที่แล้วมาก
เท่าที่ควร แต่ที่จะได้คือเม็ดเงินที่จะเพิ่มขึ้น
ผูถ้ ือหุน้

: ประเทศใดตอนนี้ ค่าแรงสูงสุ ด ในอินเดีย เวียดนาม ไทย หรื อจีน

นายสนัน่ อังอุบลกุล : ค่าแรงของจีนสูงกว่าไทย อินโดนีเซียตํ่ากว่า เวียดนามก็ต่าํ กว่าประมาณ 40%
อินเดียก็ต่าํ กว่า
ผูถ้ ือหุน้

: ถ้าเช่นนี้ เราควรเน้นไปที่ประเทศที่คา่ แรงตํ่า สําหรับสิ นค้าเมลามีนไหม?

นายสนัน่ อังอุบลกุล : พวกที่ใช้แรงงานมาก ก็จะต้องขยายไปอินเดียและเวียดนาม
ผูถ้ ือหุน้

: ตัวเลขกําไรในงบการเงินบริ ษทั ที่ผา่ นมาหลายปี มากกว่างบการเงินรวม แสดงว่าที่ผา่ นมา
บริ ษทั ลูกถ่วงงบบริ ษทั แต่ปีที่แล้วเริ่ มเป็ นกําไรสูงขึ้น อันนี้เป็ นจุดเปลี่ยนที่สาํ คัญถูกต้องไหม

นายสนัน่ อังอุบลกุล : ถูกต้อง
ผูถ้ ือหุน้

: ยังมีบริ ษทั ลูกแห่งไหน ที่เป็ นตัวถ่วงบริ ษทั ฯ

นายสนัน่ อังอุบลกุล : ขณะนี้ไม่มีอะไรน่ากังวล
ผูถ้ ือหุน้

: บริ ษทั ฯมีส่งออก 30% แต่ค่าเงินบาทแข็งเป็ นสิ่ งที่น่ากังวล

นายสนัน่ อังอุบลกุล : เราวางกลยุทธ์ อาทิ แทนที่จะส่งออกไปเวียดนาม เราก็ไปผลิตที่เวียดนามเลยแทนการ
ส่งออก ซึ่งเราถือหุน้ ในเวียดนาม 100% ดังนั้น เราก็กาํ จัดความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
ผูถ้ ือหุน้

: ขณะที่แต่ละบริ ษทั พยายามมุ่งไปหาอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่กน็ ่าเสี ยดายโอกาสที่
บริ ษทั ฯจะออกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ บริ ษทั ฯไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ สิ นค้า
พลาสติกให้ดีกว่านี้หรื อ เนื่องจากมีหลายบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์เติบโตมาจากการผลิต
ชิ้นส่ วนพลาสติกป้ อนให้อุตสาหกรรมยานยนต์

นายสนัน่ อังอุบลกุล : อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกครอบงําโดยบริ ษทั ญี่ปุ่น การทําชิ้นส่วนแยกออกเป็ น 3 ระดับ
(tier) ระดับแรก คือ ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนไปร่ วมคิดกับเขาในการออกรถยนต์รุ่นใหม่ โดยทํา
เรื่ องวิจยั และพัฒนาตั้งแต่อยูท่ ี่ญ่ีปุ่นด้วยกัน ดังนั้น พวกนี้เขาจะให้ราคาดีเพราะเขามี
กระบวนการผลิตขั้นที่สอง (2nd process) ซึ่งมิใช่ฉีดพลาสติกออกมาอย่างเดียว แต่จะมีการ
พ่นสี ประกอบ ฯลฯ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่ม ส่ วนใหญ่คนไทยไปรับคําสั่งซื้อก็เป็ นระดับที่ 3
(3rd tier) ที่เขาทํามาหมดทุกอย่างแล้ว เพียงแต่มาจ้างเราผลิตโดยเอาแม่พิมพ์มาให้เราฉีด
แล้วทําชิ้นงานส่งเขา จึงไม่คอ่ ยมีมูลค่าเพิม่ นอกจากนี้ บริ ษทั ผูป้ ระกอบรถยนต์เมื่อตกลง
ราคากับผูผ้ ลิตชิ้นส่วนแล้วก็จะขอลดราคาในปี ถัดๆ ไป แต่ขณะนี้ศรี ไทยเรามีเทคโนโลยี
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 10/19)
มากแล้ว มีช่องทางการตลาดที่ดีกว่า และยีห่ อ้ ของเราก็ดีกว่า ทําให้เรากล้าเปลี่ยน
โครงสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ (product portfolio) ในการรับจ้างฉี ด (O.E.M.) เขาก็ให้อตั รา
กําไรเท่าที่เขาให้ได้เท่านั้นเอง แต่ถา้ เราทําลังพลาสติกซึ่งช่วยเขาประหยัดเงินค่าขนถ่าย
หรื อการบรรจุชิ้นส่ วน เรากําหนดราคาได้ ตอนนี้เราก็ได้ทาํ ลัง (container) ให้ผปู ้ ระกอบ
รถยนต์ ซึ่งได้กาํ ไรดี ผลิตง่าย ใช้แรงงานน้อย ขณะที่ธุรกิจรับจ้างผลิตใช้แรงงานมากทั้ง
การผลิตและการสอบทานคุณภาพ ธุรกิจนี้จึงไม่ใช่สาํ หรับศรี ไทย อย่างไรก็ตาม ท่านจะ
เห็นว่าตัวเลขยอดขายปี นี้ยงั จะเพิ่มอีก 18% แสดงว่าเราเตรี ยมความพร้อมไว้แล้วก่อนจะ
ถอยออกมา
ผูถ้ ือหุน้

: กรณี ค่าเงินบาท กําไรจากเวียดนามต้องนํามารวมในกําไรของบริ ษทั โดยต้องเปลี่ยน
ค่าเงินเวียดนามมาเป็ นค่าเงินบาท ปัญหาค่าเงินบาทแข็งมีผลต่อบริ ษทั ฯอย่างไร และเมื่อ
บริ ษทั ฯส่ งออกไปตะวันออกกลาง ก็ตอ้ งแปลงค่าเงินเช่นกัน มีผลกระทบกําไรมากน้อย
เพียงใด

นายปริ ญช์ ผลนิวาศ : ในการจัดทํางบการเงินรวม ก็ตอ้ งเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นมาเป็ นบาท จะอยูใ่ นรายการ
‘ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน’ ซึ่งปี ที่ผา่ นมาเป็ นกําไรประมาณ
4 ล้านบาท เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจากการลงทุนในต่างประเทศ สําหรับผล
กระทบของค่าเงินจากการส่ งออกสิ นค้าไปต่างประเทศ จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเป็ น
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี นี้คงมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพราะ
ตั้งแต่ปีใหม่เป็ นต้นมา ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงสิ้ นมีนาคม
ผูถ้ ือหุน้

: ขาดทุนมากเพียงใด

นายปริ ญช์ ผลนิวาศ : ขอให้รอวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งจะทราบผลประกอบการของไตรมาสที่ 1
ผูถ้ ือหุน้

: ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อกําไรของบริ ษทั อย่างไร

นายปริ ญช์ ผลนิวาศ : ผลกระทบมีอยูบ่ า้ ง แต่กาํ ไรของบริ ษทั ฯก็ยงั ใช้ได้
นายสนัน่ อังอุบลกุล : ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีนยั สําคัญ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามเพิม่ เติม
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2555 ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
166,584,279 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมจํานวนเสียง 166,584,279 เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 11/19)
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ. 2555 และการจ่ ายเงินปันผล
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯขอให้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง

นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ชี้แจงว่าวาระนี้มี 2 เรื่ อง คือ การจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เพื่อสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ย
กว่า 5% คิดเป็ นเงิน 24 ล้านบาท ซึ่ งปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ทําให้ส่วนสํารองเพิ่มขึ้นมาเป็ น 160 ล้านบาท ณ สิ้ นปี
พ.ศ. 2555 ส่ วนเรื่ องที่สองคือ การอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิจากงบเดี่ยวของบริ ษทั ฯในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท รวม
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 298,089,528 บาท
สําหรับอัตราจ่ายเงินปันผล ขอแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้
อัตราการจ่ ายเงินปันผลเทียบผลกําไรสุ ทธิของบริษทั ฯ
หน่วย
กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จํานวนเงินปันผลที่จ่าย (ต่อหุน้ )
เงินปันผลทีจ่ ่ าย
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ

ล้านบาท
บาทต่อหุน้
ล้ านบาท
ร้อยละ

ผลประกอบการ ประจําปี พ.ศ.
2555 (เสนอ)
2554
2553
459.4
315.8
279.7
1.10
0.75
0.60
298.1
203.2
162.6
64.9
64.4
58.1

พร้อมนี้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ได้นาํ เสนอข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลดังกล่าว ดังนี้:ข้ อมูลภาษีเงินได้ : เงินปันผลของบริษทั ฯ
ส่ วนที่ได้ รับเครดิตภาษี
เครดิตภาษีรวม (จ่ายจากกําไรสุ ทธิที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ของกําไรสุทธิ)
ส่ วนที่ไม่ ได้ รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ ายจาก
1. กําไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
2. เงินปั นผลที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาคํานวณเป็ นรายได้เพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวมเงินปันผลส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับเครดิตภาษี
รวมเงินปันผลทั้งหมด

0.80

บาท/หุน้

0.28
0.02
0.30
1.10

บาท/หุน้
บาท/หุน้
บาท/หุ้น
บาท/หุ้น

บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กําหนดปิ ดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุน้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่จะซื้อหุน้ และมีสิทธิรับเงินปั นผล วันสุ ดท้ายคือวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 12/19)
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ จากผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2555 เพื่อสํารองตามกฎหมาย
เป็ นจํานวนเงิน 24,000,000 บาท และอนุมตั ิการจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 298,089,528 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 64.89 ของกําไรสุ ทธิ โดยบริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2556 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
166,584,279 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมจํานวนเสียง 166,584,279 เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี พ.ศ. 2556

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯได้เรี ยนเชิ ญ ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ชี้แจง
ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ตามพรบ.บริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 หมวด 8 มาตรา 120 กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนทุกปี การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี อาจจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี คนเดิมก็ได้ และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั จด
ทะเบียนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ สช.
39/2553 เรื่ องการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า สํานักงานตรวจสอบบัญชี ต่อไปนี้
เป็ นสํานักงานระดับนานาชาติ ที่มีความรู ้ ความสามารถ และได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
1) บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ‘PWC’
2) บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
3) บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
4) บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
บริ ษทั ฯมีหนังสื อเชิญชวนทั้ง 4 บริ ษทั ให้เสนอค่าสอบบัญชี แยกเป็ นรายปี ครั้ งละ 3 ปี ซึ่ งจากข้อเสนอของทั้งสี่
บริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า PWC ได้เสนอค่าสอบบัญชีต่าํ กว่ารายอื่นทั้งหมด และตํ่ากว่าปี ที่แล้วมา
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั จึงพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งบริ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯสําหรับปี พ.ศ. 2556 โดยมีรายชื่อผูส้ อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 13/19)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรื อ
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2) นางอนุทยั ภูมิสุรกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรื อ
3) นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
และจ่ายค่าตอบแทนจํานวน 1,800,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี ก่อน ประมาณ 227,000 บาท
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ประกอบด้วย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรื อ
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2) นางอนุทยั ภูมิสุรกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรื อ
3) นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
โดยให้ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี
พ.ศ. 2556 โดยกําหนดค่าตอบแทนไว้ปีละ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
166,566,779 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
19,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.01
รวมจํานวนเสียง 166,585,779 เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
มติทปี่ ระชุ ม

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯขอให้ นางสิ ริพร ไศละสู ต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชี้แจง
นางสิ ริพร ไศละสูต ขอให้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงแทน
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ได้รายงานแทนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม
ข้อบังคับข้อที่ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในรอบนี้มี 3 ท่านคือ
1) นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายเอ้งฮัก นนทิการ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 14/19)
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามหนังสื อเชิ ญประชุมฯหน้า 30/50 – 36/50 ซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะเลือกตั้ง
รายบุคคล บริ ษทั ฯได้ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯทางเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึ ง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่ าว ไม่มีท่านใดเสนอชื่ อผูใ้ ดเป็ นกรรมการ
นอกเหนือจากรายชื่อที่บริ ษทั ฯเสนอ ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยใน
วันพิจารณาดังกล่าว นายสนัน่ อังอุบลกุล และนายเอ้งฮัก นนทิการ ซึ่ งเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย
ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสี ยง จึงขออนุญาตให้ที่ประชุมลงคะแนนเสี ยง
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
1) นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้วย
166,511,879 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย
73,900 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.04
งดออกเสี ยง
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมจํานวนเสียง 166,585,779 เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสียง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
166,580,779 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
5,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
166,585,779 เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

3) นายเอ้งฮัก นนทิการ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
166,493,279 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.94
73,900 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.05
19,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.01
166,586,179 เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสียง
วาระที่ 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี พ.ศ. 2556

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯขอให้ นางสิ ริพร ไศละสู ต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หรื อนายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 15/19)
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ รายงานว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี พ.ศ. 2556 ไว้ไม่
เกิ น 2,490,000 บาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 50 จึ งขออนุ ญาตเรี ยนชี้ แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการเดิ มที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ ไว้
จํานวน 1,650,000 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็ นเวลา 5 ปี แล้วที่ไม่ได้ปรับค่าตอบแทนกรรมการ จึ งขอปรับเพิ่มอัตรา
ค่าตอบแทน และอนุมตั ิค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการอีก 2 ชุด ที่ยงั ไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนมาก่อนคือ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตารางต่อไปนี้
ค่ าตอบแทนต่ อปี (ค่าเบีย้ ประชุ ม)
(หน่ วย : บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
1.1 ประธานกรรมการ
1.2 กรรมการ 8 ท่านๆ ละ 150,000 บาท (เพิ่มขึ้นท่านละ 50,000 บาท)
รวมค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.2 กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านๆ ละ 150,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.1 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่านๆ ละ 40,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
4. ค่าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.1 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.2 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 ท่านๆ ละ 40,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2556
(ปี ที่เสนอ)

พ.ศ. 2555

เพิม่ ขึน้

300,000
1,200,000
1,500,000

200,000
800,000
1,000,000

100,000
400,000
500,000

350,000
300,000
650,000

350,000
300,000
650,000

-

50,000
120,000
170,000

-

50,000
120,000
170,000

50,000
120,000
170,000
2,490,000

1,650,000

50,000
120,000
170,000
840,000

รวมเป็ นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สําหรับปี พ.ศ. 2556 จํานวนไม่เกิน 2,490,000 บาท
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการปี ละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่ แสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
166,568,579 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
19,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.01
รวมจํานวนเสียง 166,587,579 เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 16/19)
วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ

นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ เลขานุการบริ ษทั เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาบรรจุเข้าเป็ นวาระการ
ประชุมของการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯและระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ELCID) ซึ่ งภายหลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอเรื่ องเข้าสู่ การพิจารณา ดังนั้น วาระนี้จึงไม่มีการ
บรรจุเรื่ องใดเพิม่ เติมเข้ามา แต่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯเรี ยนเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
คุณสามารถ สุ ภานันท์ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวชมเชยรายงานประจําปี ฉบับนี้ที่ทาํ ได้ดีมาก กระชับ อ่านง่าย ข้อมูลชัดเจน
อีกเรื่ องคือ ตนเข้าใจว่าการตลาดของศรี ไทยแข็งแกร่ งมาก คู่แข่งคงต่อสู ้ได้ยาก ประการที่สาม งบการเงินก็ดีมาก มีการ
เติบโตที่แข็งแกร่ ง ประการที่สี่ การจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ทาํ ได้ดี สําหรับข้อที่ไม่ดี คือ ขอให้ดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อที่ 28 รายการจากเหตุการณ์ลมพายุและเพลิงไหม้ มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ.
2553 และบริ ษทั ฯได้รับเงินชดเชยหมดแล้ว แต่ค่าเสี ยหายที่มองไม่เห็น ประเมินค่าไม่ได้ไม่ทราบว่าเท่าไร โดยเฉพาะการ
สู ญเสี ยโอกาสทั้งการผลิตและการตลาด ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ก็เกิดพายุที่โรงงานสุ ขสวัสดิ์ ค่าเสี ยหายประมาณ 10 กว่าล้าน
บาท สองเหตุการณ์น้ ีเป็ นเรื่ องอุบตั ิภยั และเป็ นความเสี่ ยง ตนจึงพิจารณาหัวข้อ 2 ปั จจัยความเสี่ ยงในรายงานประจําปี เห็นว่า
บริ ษทั ฯเน้นการป้ องกันความเสี่ ยงด้านการตลาดได้ดีมาก การบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงินก็ใช้ได้ สําหรับความเสี่ ยงด้าน
การผลิต มีการเตรี ยมการไว้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ตนหาไม่พบแนวทางการรองรับความเสี่ ยงเกี่ยวกับอุบตั ิภยั และ
อุบตั ิ เหตุ ในรายงานประจําปี เลย เรื่ องนี้ เป็ นจุ ดอ่อนมากของศรี ไทย ตนได้ดูหัวข้อ 8.2 คณะกรรมการบริ ษทั และอํานาจ
หน้าที่ในรายงานประจําปี เห็นชื่อ 2 ท่าน คือ นายมานิ ตและนายปริ ญช์เป็ นคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง หลายๆ
บริ ษทั มีคณะกรรมการความเสี่ ยง ไม่ใช่คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ศรี ไทยมีคุณปริ ญช์เป็ นประธานอนุ กรรมการ
เนื่องจากการบริ หารความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิเป็ นจุดอ่อนของศรี ไทย จึงเสนอให้ยกฐานะคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้แล้ว เพราะบริ ษทั เสี ยหายหลายร้อยล้านบาท เมื่อพิจารณาระดับปฏิบตั ิการเรื่ องความ
เสี่ ยงว่าทํางานกันอย่างไร ก็ดูที่หวั ข้อ 12.3 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หัวข้อ 12.4
ด้านสิ่ งแวดล้อม และหัวข้อ 12.5 มาตรฐานในระบบการจัดการด้านคุ ณภาพสําหรั บอุตสาหกรรมยานยนต์ ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ
เมื่อพิจารณาหัวข้อ 12.3 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีขอ้ น่าสังเกตว่าทําไม
ภัยพิบตั ิเกิดที่โรงงานอมตะและโรงงานสุ ขสวัสดิ์ แต่ไม่เกิดภัยพิบตั ิที่โรงงานโคราช ก็พบว่าโรงงานโคราชได้รับการรับรอง
ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
เมื่อพิจารณาหัวข้อ 12.4 ด้านสิ่ งแวดล้อม โรงงานบางปู โคราช และอมตะได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 แต่โรงงานสุ ขสวัสดิ์ยงั ไม่ได้ทาํ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 17/19)
เมื่อพิจารณาหัวข้อ 12.5 เรื่ อง ISO/TS 16949 : 2009 ก็มีการรับรองให้แก่โรงงานอมตะและบางปู แต่โรงงาน
สุ ขสวัสดิ์ไม่มีการรับรอง โรงงานสุ ขสวัสดิ์เป็ นโรงงานเก่า คนที่ทาํ งานอยู่ที่นี่ก็แก่ ไม้แก่ก็ดดั ยาก มีท้ งั จุดแข็งและจุดอ่อน
คนที่แก่ๆ มีประสบการณ์มากก็มีมาก คนประสบการณ์มากแต่หวั แข็งก็มาก ก็เลยทําให้ไม่ค่อยยอมรับสิ่ งใหม่ๆ เข้ามาใน
ศรี ไทย นี่เป็ นจุดอ่อนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งน่าจะปรับปรุ งจุดอ่อนนี้ ความเสี ยหายที่ผา่ นมาหลายร้อยล้านบาท ในอนาคตน่าจะไม่
เกิด ในการป้ องกันความเสี่ ยงจากลมพายุ มี พรบ. ควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย ต้องมีการตรวจอาคาร 6 เดือนต่อครั้ง
โดยบุคคลที่สามเป็ นผูต้ รวจความปลอดภัยของอาคาร ทั้งด้านความแข็งแรงของอาคาร ระบบไฟฟ้ า งานระบบและเรื่ องอื่นๆ
มากมาย ทีมงานด้านความปลอดภัยของบริ ษทั ฯอาจไม่เข้มงวด รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาตรวจอาจไม่เชี่ ยวชาญทางด้าน
ความมัน่ คง แข็งแรง ของอาคาร ตรงนี้ เป็ นจุดอ่อน ขอให้ท่านประธานคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทบทวนจุดอ่อน
เรื่ องระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS)
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และจะรับไปพิจารณาดําเนินการ
ผูถ้ ือหุน้ อีกท่านหนึ่ง ถามว่าเป้ าหมายยอดขายปี นี้ของท่านประธานมัน่ ใจทําได้ 10,000 ล้านบาทใช่ไหม
นายสนัน่ อังอุบลกุล : ถูกต้อง
ผูถ้ ือหุน้

: ท่านประธานมัน่ ใจหรื อไม่ว่า อัตรากําไรสุทธิจะได้เท่าเดิม

นายสนัน่ อังอุบลกุล : เรื่ องอัตรากําไรไม่ตอ้ งเป็ นห่วง ขอให้ท่านสบายใจ ฝ่ ายบริ หารจัดการได้
ผูถ้ ือหุน้

: ที่ดินริ มแม่น้ าํ 8 ไร่ ได้จดั การอะไรไปบ้าง หรื อจะนํามาทําโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เฉพาะกิจ

นายสนัน่ อังอุบลกุล : ที่ดินผืนนี้ทาํ เลดีมาก เพราะด้านหนึ่งติดถนนใหญ่และอีกด้านติดแม่น้ าํ ซึ่งปัจจุบนั แทบจะ
ไม่เหลือแล้ว แต่เรื่ องอสังหาริ มทรัพย์เราคงไม่แตะ เพราะธุรกิจหลักของเราคือ
อุตสาหกรรมการผลิต แต่ถา้ หากที่ดินได้ราคาดีก็จะขาย ขณะนี้เป็ นโกดังให้เช่าคงต้องรอ
หลายปี กว่าจะได้ราคาดีมาก จึงน่าจะทําประโยชน์มากกว่านี้ ขณะนี้มี 2 โครงการที่จะทํา
คือ โครงการแรกจะใช้พ้นื ที่ส่วนหนึ่งมาทําโรงงาน โดยเราไม่ตอ้ งไปซื้อที่ดินใหม่และ
ไม่ตอ้ งลงทุนโครงสร้างอาคาร เพราะเคยเป็ นโรงงานฉี ดพลาสติกอยูแ่ ล้ว เราได้ไปชักชวน
บริ ษทั อิตาเลียนที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นไลฟ์ สไตล์มาร่ วมทุนด้วยกัน ซึ่งใบอนุญาต
โรงงานก็มีแล้ว ส่วนโครงการที่สอง ได้แก่ ที่ดินส่ วนที่ติดถนน เรากําลังศึกษาจะเปิ ดเป็ น
Superware Outlet
ผูถ้ ือหุน้

: ตั้งอยูบ่ ริ เวณไหน

นายสนัน่ อังอุบลกุล : ใกล้สาํ นักงานใหญ่ ธนาคารกสิ กรไทย
ผูถ้ ือหุน้

: เมื่อ 3-4 ปี ก่อน มีผถู ้ ือหุน้ ถามท่านประธานว่า มีความคิดจะแตกพาร์หรื อไม่ ท่านตอบว่าไม่
เพราะราคาหุน้ มันตํ่ากว่าพาร์ ตอนนี้ราคาหุน้ สูงกว่าพาร์แล้ว ท่านมีความคิดจะแตกพาร์
หรื อไม่

นายสนัน่ อังอุบลกุล : มีโอกาส แต่ไม่ใช่ในอนาคตอันใกล้ เพราะตอนนี้บริ ษทั ฯกําลังขยายอย่างมาก และสภาพ
คล่องการซื้อขายหุน้ ก็ดีข้ ึน ส่วนในอนาคตน่าจะเป็ นไปได้
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 18/19)
ผูถ้ ือหุน้

: โครงการที่อินโดนีเซียไปถึงไหนแล้ว

นายสนัน่ อังอุบลกุล : ที่อินโดนีเซียเรามีโรงงานที่หุน้ กับบริ ษทั Maspion ซึ่งศรี ไทยฯถือหุน้ 32.5% มีเงินปั นผล
ดีมาก กําไรดีมาก เรากําลังดูวา่ อินโดนีเซียมีความโดดเด่นในการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึง
กําลังจะพิจารณาไปร่ วมทุนกับอีกบริ ษทั หนึ่ง ซึ่งเขามีความถนัดเกี่ยวกับพลาสติกที่
จาร์กาต้า อีกไม่นานเราอาจจะชนะการประมูลในการทําสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ที่
จาร์กาต้า จึงเป็ นโอกาสที่ดีที่จะร่ วมทุนเป็ นโรงงานที่สองที่อินโดนีเซีย
ผูถ้ ือหุน้

: ตามที่ทราบว่าสิ นค้าบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มจะโตมากในปี นี้และปี หน้า ซึ่งการมี
อัตราการเติบโตที่สูง และกําไรที่ดีจะดึงดูดคู่แข่งเข้ามาในธุรกิจนี้ และการที่อตั รากําไร
ขั้นต้นที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ที่แล้วเป็ นผลจากการที่บริ ษทั ฯมองว่าการแข่งขันจะ
สูงขึ้นหรื อเปล่า หรื อเริ่ มมีการนํากลยุทธ์ดา้ นราคามาใช้กบั คู่แข่งเรา นอกจากนี้ จุดแข็ง
ของเราในสิ นค้าด้านนี้แตกต่างจากคูแ่ ข่งอย่างไร แม้เรามีเทคโนโลยีดีกว่า แต่ในอนาคต
คูแ่ ข่งคงตามทัน

นายสนัน่ อังอุบลกุล : ธุรกิจผลิตหลอดพรี ฟอร์มเพือ่ ใช้เป่ าขวด และฝาพลาสติก จะโตแบบเร็ วมาก เรามีป้องกัน
ความเสี่ ยงด้านคู่แข่งโดยเราซื้ อเทคโนโลยีและ license ของฝาปิ ดขวดครอบคลุมเทคโนโลยี
ใน 14 ประเทศ แม้ความต้องการพรี ฟอร์มในตลาดสูงมาก แต่คนทําพรี ฟอร์มหากไม่มี
เทคโนโลยีทาํ ฝาก็จะเสี ยเปรี ยบคนที่มีเทคโนโลยีทาํ ฝา หากนําพรี ฟอร์มของผูอ้ ื่นมาใช้กบั
ฝาของเรา ปิ ดไม่สนิท ก็จะไม่เอาไปใช้หรื อนําไปใช้แล้ว ไม่สะดวกก็จะมีปัญหา เราจึงวาง
กลยุทธ์สร้างความได้เปรี ยบ ท่านผูถ้ ือหุน้ สบายใจได้ว่า ผูผ้ ลิตนํ้าอัดลมยักษ์ใหญ่กใ็ ช้ และ
ฝาของศรี ไทย ทําเท่าไรก็ขายได้หมด ผูผ้ ลิตมีโรงงานบรรจุขวด 5-6 แห่งในเวียดนาม
ศรี ไทยก็ผลิตส่งให้ประมาณ 50% ของความต้องการของเขา สําหรับที่พม่ากําลังเปิ ด
โรงงานนํ้าดื่ม ซึ่งจะซื้อพรี ฟอร์มและลังใส่ ขวดจากเรา เรามีขอ้ ได้เปรี ยบจึงสบายใจได้
ทั้งนี้คู่แข่งหน้าใหม่เข้ามายากมาก เนื่องจากตอนเริ่ มใหม่ๆ เราก็เสี ยหายมาก เพราะฝาปิ ด
ไม่สนิทแก๊สรั่วออกมา เขาเรี ยกค่าเสี ยหายสูงมาก ขายเขาก็เป็ นเงินแต่ละครั้งไม่มาก แต่
เวลาเขาเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงินมาก ดังนั้น พวกบริ ษทั ยักษ์ใหญ่จะไม่กล้าค้าขาย
กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะจะเอาเงินที่ใดไปรับผิดชอบส่วนนี้ ทําให้คแู่ ข่ง
หน้าใหม่เข้ามายาก
ผูถ้ ือหุน้

: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมาถึงแล้ว ในอีก 10 ปี ข้างหน้า ยอดขายเฉลี่ยของเครื อจะ
เติบโตในระดับเหมือนที่ผา่ นมาหรื อว่าก้าวกระโดด

นายสนัน่ อังอุบลกุล : เราวางกลยุทธ์การตลาดและธุรกิจเป็ นระยะเวลา 5 ปี ช่วงนี้เรากําลังวางกลยุทธ์กนั ว่าอีก 5 ปี
ข้างหน้า เราจะไปอย่างไร ปี หน้าเราอาจจะชะลอการลงทุน และพยายามใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่ลงทุนไปแล้วให้เต็มที่ โดยมุ่งเน้นการทํากําไรมากกว่าการเติบโตของธุรกิจ
อย่างเดียว เชื่อว่าใน 10 ปี ข้างหน้า เราจะเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมีกาํ ไรดีข้ ึนเรื่ อยๆ โดย
พิจารณาเน้นธุรกิจที่มีอนาคตและกําไรดี
ผูถ้ ือหุน้

: AEC จะทําให้ยอดขายเราโตมากขึ้นหรื อน้อยลง
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 19/19)
นายสนัน่ อังอุบลกุล : เรื่ อง AEC ขณะนี้เราก็โตแล้ว เช่น พรี ฟอร์มและฝาเราส่งขายอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้น
เราไปก่อนรัฐบาล เราเป็ นผูน้ าํ ของ AEC ด้วยซํ้า
ผูถ้ ือหุน้

: ในปี พ.ศ. 2558 ยอดขายของบริ ษทั ฯจะเป็ นไปในลักษณะนี้ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มากนักใช่ไหม

นายสนัน่ อังอุบลกุล : โตขึ้นและเร็ วด้วย อาจจะเร็ วกว่านี้ แต่ไม่แย่กว่านี้
ผูถ้ ือหุน้

: ถ้ามองย้อนหลัง 2-3 ปี จะเห็นว่างบลงทุนเฉลี่ยปี ละ 1,000 ล้านบาท ใน 10 ปี ที่แล้ว การ
ลงทุนจะตํ่ากว่านั้นมาก ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า งบลงทุนเราจะเป็ นอย่างไร

นายปริ ญช์ ผลนิวาศ : ปี นี้งบลงทุนตั้งไว้ประมาณ 1,700 ล้านบาท ตั้งแต่ปีหน้าไปเราจะชะลอการลงทุน และ
เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ได้มากขึ้น ใน 4-5 ปี ที่ผา่ นมาต้องลงทุนมาก
เพราะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (product portfolio) การเข้าสู่ธุรกิจใหม่และมี
การปรับเปลี่ยนแม่พมิ พ์และเครื่ องจักร จึงเป็ นเหตุให้ลงทุนมาก แม้การลงทุนส่วนใหญ่
เราใช้เงินกูจ้ ากธนาคาร แต่กม็ ีควบคุม ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 เรามีสดั ส่ วนหนี้สินต่อทุน
ประมาณ 1.1 เท่า ภายในสิ้นปี คาดว่าจะเป็ น 1.3 เท่า ถึง 1.4 เท่า แม้วา่ ธนาคารจะยอมให้
เรามีสดั ส่วนดังกล่าวถึง 2 เท่า แต่เราก็ไม่กมู้ ากขนาดนั้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การลงทุน
จะมาก แต่ผลตอบแทนที่ได้กจ็ ะมาช่วยลดหนี้ได้
ผูถ้ ือหุน้

: อัตราภาษีปีนี้ประมาณ 20% อัตราภาษีที่เป็ นจริ ง (effective rate) จะตํ่ากว่าไหม เพราะเรามี
บีโอไอด้วย

นายปริ ญช์ ผลนิวาศ : อัตราภาษีที่เป็ นจริ งจะประมาณ 15% - 16%
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องใด เพือ่ พิจารณาอีก
ประธานฯได้กล่าวขอบคุณและปิ ดประชุมเวลา 15.49 นาฬิกา
ลงชื่อ …………………………. ประธานที่ประชุม
(นายสนัน่ อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ …………………………. เลขานุการที่ประชุม
(นายปริ ญช์ ผลนิวาศ)
เลขานุการบริ ษทั
ลงชื่อ …………………………. ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นายณรงค์พร พาชีครี พาพล)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2 (หน้ าที่ 1/1)
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2556

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
(“PwC”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC ในรอบปี ที่ผ่านมาเป็ นจํานวนเงิน 3.37 ล้านบาท และ 22,000 เหรี ยญดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริ การอื่นในส่ วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่ วมกัน ได้แก่ ค่า
ตรวจสอบตามข้อกําหนดของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) การตรวจสอบตามข้อกําหนดของกรมสรรพากรเพื่อ
ใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรสําหรับการทําลายสิ นค้าเสื่ อมสภาพ การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมที่เป็ นผล
จากการเปลี่ยนแปลงระบบงานขาย และการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสําหรับการจัดทํางบ
การเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาเป็ นจํานวนเงินรวม 0.99 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึก
ค่าตอบแทนงานบริ การอื่นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบปี บัญชี พ.ศ. 2556 ครบถ้วนแล้ว
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 1/7)
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล

: นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ

: 54 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่ านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

การอบรมอืน่

: หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริ ญญาโท
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สาขาวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
สาขาปริ มาณวิเคราะห์
บริ หารธุรกิจ (M.B.A.)
สาขาการเงินและการตลาด
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 2/7)
ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริ กา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จํากัด
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก
ฟายแนนซ์ (1991) จํากัด (มหาชน)
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผูแ้ ทนราษฎร
มหาวิทยาลัยสยาม
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
บริ ษทั สยามซิ นเท็ค คอนสตรั คชัน่ จํากัด
(มหาชน)
คณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผูแ้ ทนราษฎร
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริ หารและค้าเงินตรา
ต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2528 – 2529

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริ ญญาโท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2537 – 2539
พ.ศ. 2539 – 2540

ฝ่ ายขาย
ที่ปรึ กษาประจํา

พ.ศ. 2540 – 2541
พ.ศ. 2542 – 2543

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริ ญญาโท
กรรมการ

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544 – 2545

กรรมการ

พ.ศ. 2544 – 2545

ที่ปรึ กษาประจํา

พ.ศ. 2544 – 2548

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

พ.ศ. 2545 – 2549

พ.ศ. 2529 – 2537

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
2) กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

: ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 3/7)
2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั แพรคติคมั เอนจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิ ตอล จํากัด
3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
-

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปั จจุบนั )
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 4/7)
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล

: นางศรี สุดา เลิศสุ มิตรกุล

อายุ

: 73 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั

: 15,000,000 หุน้ หรื อร้อยละ 5.54 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: เป็ นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่ านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ไม่ได้เข้าร่ วมการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
-

วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา

สาขาวิชาหลัก
-

ตําแหน่ ง
กรรมการ

ช่ วงเวลา
เริ่ มก่อตั้ง - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการ

40 / 58

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 5/7)
2) กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์
2.2) บริษทั อืน่

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
-

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 7 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่บริ ษทั ฯออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ถึงปั จจุบนั )
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 6/7)
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล

: นายมานิต อติวานิชยพงศ์

อายุ

: 68 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี, อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
และผูอ้ าํ นวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษทั
(รวมหุ้นทีถ่ อื โดยคู่สมรส)

: มี
: 1,148,720 หุน้ หรื อร้อยละ 0.42 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่ านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด

ตําแหน่ ง
Account Executive

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2510 – 2517

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
Grant Advertising International Inc.
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 7/7)
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และผูอ้ าํ นวยการส่ วน
การตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

2) กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
2. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
3. Srithai Superware India Limited
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
2. PT. Srithai Maspion Indonesia
2.2) บริษทั อืน่
3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
-

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 10 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่บริ ษทั ฯออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ถึงปั จจุบนั )
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4 (หน้ าที่ 1/2)
นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม โดยบริ ษทั ฯได้กาํ หนดคํานิยามกรรมการอิสระดังนี้
(ก) ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯหรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯหรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การ
คํา นวณภาระหนี้ ดัง กล่ า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก ารคํา นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ใ นการทํา รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน โดยอนุ โ ลม แต่ ใ นการ
พิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4 (หน้ าที่ 2/2)
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วน
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ยนื่ คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษ ทั ฯ โดยมี การ
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ทีม่ สี ิ ทธิเข้ าร่ วมประชุมเพือ่ ลงทะเบียนและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มผู้ถอื หุ้น
เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557) ในวันอังคารที่ 29
เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอย
สุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140 โดยบริ ษทั ฯจะดําเนินการลงทะเบียนด้วย
ระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู ้
ถือหุน้ บริ ษทั ฯจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป บริ ษทั ฯจึงขอชี้แจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ดังนี้
1. หนังสื อมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้มีประกาศ เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2550 ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรื อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯเป็ นผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนแทน ดังนี้
1.1 บริ ษทั ฯได้แนบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็ นแบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่ตอ้ งการมอบฉันทะไว้
ชัดเจนและตายตัวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ มาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้
1.2 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีความประสงค์ที่จะใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก ซึ่ งเป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะ
ทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน หรื อ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค ที่กาํ หนดไว้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุน
ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ ผูถ้ ือหุน้
สามารถ Download แบบหนังสื อมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก www.srithaisuperware.com และ
โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุ มที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มฉบับนี้ ซึ่ งมี
Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการลงทะเบียนผู้ถอื หุ้น
2. วิธีมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการ
ดังนี้
2.1 เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
2.1.1 ผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านั้น
2.1.2 ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ป รากฏชื่ อ ตามสมุ ด ทะเบี ย นเป็ นผู ล้ งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้ ค ัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบ
หนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ แบบ ค)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5 (หน้ าที่ 2/5)
2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะโดยเลือก
เพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
2.3 ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริ ษทั ฯได้อาํ นวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
อนึ่ ง ผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นโดยมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูล้ งทุน
ต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค เท่านั้น
3. เอกสารทีผ่ ้ ูเข้ าร่ วมประชุ มต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุ ม
3.1 บุคคลธรรมดา
3.1.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หนังสื อเดินทาง หรื อใบขับขี่ และหาก
มีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุมฉบับ
นี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุ มผู้ถือหุ้นด้ วย เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการลงทะเบียนผู้ถือ
หุ้น
3.1.2 กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
- หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ และผูม้ อบฉันทะได้
ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบฉันทะ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง เป็ น
ต้น
ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุมฉบับ
นี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุ มผู้ถือหุ้นด้ วย เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการลงทะเบียนผู้ถือ
หุ้น
3.2 นิติบุคคล
3.2.1 กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ (กรรมการ) เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ งซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
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-

สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุคคลของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งรั บรองสําเนาถูกต้องโดย
ผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่ งลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุซ่ ึงแสดงตัวตนของผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้น
พร้อมรับรองสําเนาโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง
เป็ นต้น
ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุมฉบับ
นี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุ มผู้ถือหุ้นด้ วย เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการลงทะเบียนผู้ถือ
หุ้น
3.2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
- หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ งซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุคคลของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งรั บ รองสําเนาถูกต้องโดย
ผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่ งลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ น
ผูม้ อบฉันทะและลงชื่ อรั บรองสําเนาถูกต้อง เช่ น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อ
เดินทาง เป็ นต้น
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบฉันทะ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง เป็ น
ต้น
ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุมฉบับ
นี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุ มผู้ถือหุ้นด้ วย เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการลงทะเบียนผู้ถือ
หุ้น
3.3 กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุน้
3.3.1 ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้อ 3.2.1 หรื อ 3.2.2
3.3.2 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูล้ งนามใน
หนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ น
ผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
- หนัง สื อ ยื น ยัน ว่ า ผูล้ งนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะแทนได้รั บ อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิ จ
คัสโตเดียน (Custodian)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5 (หน้ าที่ 4/5)
ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุมฉบับ
นี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุ มผู้ถือหุ้นด้ วย เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการลงทะเบียนผู้ถือ
หุ้น
หากเอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และ
ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล
4. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชัว่ โมง หรื อตั้งแต่เวลา
13.00 น. เป็ นต้นไป ของวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดั การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้
5. หลักเกณฑ์ การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
5.1 วาระทัว่ ไป
5.1.1 การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสี ยงจากการส่ งบัตรลงคะแนน
จากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อจากหนังสื อมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนโดยให้นบั หนึ่ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่ วน
(เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ งแต่งตั้งจากผูล้ งทุนต่างประเทศตาม
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค)
5.1.2 ในกรณี มอบฉันทะ
1) ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
เท่านั้น การลงคะแนนเสี ยงของผู้ รับมอบฉั นทะวาระใดไม่ เป็ นไปตามที่ระบุ ไว้ ในหนังสื อ
มอบฉันทะ ให้ ถือว่ าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ ถูกต้ อง และไม่ ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของ
ผู้ถอื หุ้น
2) หากผูม้ อบฉัน ทะไม่ ไ ด้ร ะบุ ค วามประสงค์ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนในวาระใดไว้ใ น
หนังสื อมอบฉันทะหรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติ
ในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ รวมถึงกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่
เห็นสมควร
5.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 13 กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้น
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5 (หน้ าที่ 5/5)
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จํานวนกรรมการที่ จะพึ งมี หรื อจะพึ ง เลื อกตั้ง ในครั้ งนั้น ให้ผูเ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระ
การประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯจะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจาก
ผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อจากคะแนนเสี ยงในหนังสื อมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผู ้
ถือหุน้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็ จสิ้ นวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีผตู ้ รวจสอบซึ่งเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกเพื่อทําหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 (หน้ าที่ 1/3)
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – สกุล

: นางสิ ริพร ไศละสูต

อายุ

: 67 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่ านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pennsylvania State University
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
(ก.พ.)
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
The Australian National University

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Certificate
ประกาศนียบัตร
นักบริ หารระดับสู ง หลักสูตรที่ 1
ปริ ญญาบัตรการป้ องกัน
ราชอาณาจักร รุ่ นที่ 42
Certificate
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 (หน้ าที่ 2/3)
ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
กรมพัฒนาและส่งเสริ มพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่ งแวดล้อม
กรมพัฒนาและส่งเสริ มพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่ งแวดล้อม
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
รองอธิบดี (นักบริ หาร 9)

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2540 – 2543

อธิบดี (นักบริ หาร 10)

พ.ศ. 2543 – 2545

อธิบดี (นักบริ หาร 10)

พ.ศ. 2545 – 2549

ที่ปรึ กษา

พ.ศ. 2549 – 2550

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

2) กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์
2.2) บริษทั อืน่ :

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

: ไม่มี

ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
ที่ปรึ กษา
สํานักพัฒนาและเพิม่ ประสิ ทธิภาพองค์กร

: ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 (หน้ าที่ 3/3)
การเข้ าประชุ ม :
-

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม

จัดประชุม 7 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรรมการ

: 6 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปั จจุบนั )

ส่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการ
ประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั้งนี้

: เฉพาะวาระที่ 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2557
เท่านั้น เนื่องจากนางสิ ริพร ไศละสูต กรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
นั้น ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั , ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7 (หน้ าที่ 1/1)
ขั้นตอนการเข้ าประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557
ผู้ถือหุ้น
บมจ. ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์
มาด้วยตนเอง

บริ ษทั ลงทะเบียน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยระบบ

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
(เริ่ ม 13.00 น.)

Barcode

โต๊ะลงทะเบียน
(เริ่ ม 13.00 น.)

แสดงเอกสารส่วนบุคคล

แสดงหนังสื อมอบฉันทะและเอกสาร

- แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
(หน้า 46/58 - 50/58)
- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่ วม
การประชุมซึ่งมี Barcode

- แสดงหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรื อ
แบบ ค (แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น) ซึ่ งกรอก
ข้อมูลและลงนามครบถ้วนทั้งผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ ับมอบฉันทะ
- แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
(หน้า 46/58 - 50/58)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่ วม
การประชุมซึ่ งมี Barcode
ตรวจเอกสาร
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนนเสี ยง
เข้าห้องประชุม
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม
(เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณี ที่มีผตู้ อ้ งการออกเสี ยงในวาระนั้นๆ
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน / สรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8 (หน้ าที่ 1/3)
ข้ อบังคับของบริษทั ฯเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถอื หุ้น
การออกหุ้น
ข้อ 4 หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท
เว้นแต่ขอ้ บังคับนี้จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น หุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อมโอนกันได้อย่างเสรี โดยไม่มีขอ้ จํากัด แต่ท้ งั นี้
คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุน้ สามัญในบริ ษทั ได้ไม่เกินกว่าร้อยละสี่ สิบห้าของหุน้ สามัญที่ได้ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด
คณะกรรมการ
ข้อ 12 คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจาํ นวนไม่เกินสิ บสองคนและไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการผูซ้ ่ ึ งจะมีอาํ นาจลงลายมือชื่ อแทนบริ ษทั ได้น้ นั ให้มีกรรมการจํานวนสองคน ลงลายมือชื่ อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั ด้วย จึงจะมีผลเป็ นการผูกพันบริ ษทั
ให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ ละคน จะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลื อกตั้งบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึ่ งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อ 19 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยหรื อไม่กไ็ ด้
ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8 (หน้ าที่ 2/3)
การประชุ มผู้ถอื หุ้น
ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจํานวนหุ น้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่ งในสิ บของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือ
หุน้
ข้อ 28 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุ ม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุ ม พร้ อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวด้วย
และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนายทะเบี ย นทราบไม่ น้อยกว่าเจ็ด วัน ก่ อนวันประชุ ม และโฆษณาคําบอกกล่ าวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย
ข้อ 29 ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นต้องมี ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ มไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรื อไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับ รวมกัน ได้ไม่ น้อยกว่าหนึ่ งในสามของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ การ
ประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่ เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอให้นดั ประชุ ม
ใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ งหลังนี้ ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 30 มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสี ย ง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่ สําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8 (หน้ าที่ 3/3)
ข้อ 31 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผา่ นมากิจการของบริ ษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 32 รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในการประชุ มสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนที่ ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้วพร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 36 ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบ่งเงินปั นผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 37 บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
ข้อ 38 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั
ข้อ 40 ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุ มในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ทุ กครั้ งที่มีการพิจารณางบดุ ล บัญชี กาํ ไร
ขาดทุนและปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้ แจงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ือหุน้ ให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานและ
เอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 9 (หน้ าที่ 1/1)
แผนทีบ่ ริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
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