หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้ องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ
กรุ งเทพมหานคร 10140
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001516
ที่

รบ. 0401/58
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)
2. ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2557
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 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)
8. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่ของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
10. รายงานประจําปี 2557 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในรู ปแบบ CD
11. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)
13. ข้อมูลทัว่ ไปและงบการเงินของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ด้วยบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 34
(ประจําปี พ.ศ. 2558) ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์
แวร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร
10140 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557) ซึ่ ง
ประชุมเมือ่ วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ฯได้ส่งรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 33
(ประจําปี พ.ศ. 2557) ซึ่ งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่ กฎหมายกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี
พ.ศ. 2557) ซึ่ งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ น
จริ ง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จํานวนเสี ยงที่ ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯประจําปี พ.ศ. 2557 มี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2557 ของบริ ษทั ฯ ที่ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมนี้
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี พ.ศ. 2557
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผา่ นมติ : วาระนี้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ปสาระสําคัญ
ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
งบแสดงฐานะการเงิน
- สิ นทรัพย์รวม
10,516
10,126
9,170
9,050
- หนี้สินรวม
5,784
5,561
4,479
4,494
- ส่วนของผูถ้ ือหุน้
4,732
4,565
4,691
4,556
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- ยอดขาย
9,751
9,397
7,279
7,169
- กําไรสุทธิส่วนที่เป็ น
470
487
411
424
ของบริ ษทั ใหญ่
- กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.17
0.18
0.15
0.16
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผูส้ อบ
บัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
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จํานวนเสี ยงที่ ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ. 2557 และการจ่ ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯกําหนดให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และ
บริ ษทั ฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
2. ข้อมูลการจัดสรรเงินกําไรสุทธิและการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2556
รายละเอียด
1) กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
1.1) กําไรสุทธิ (บาท)
1.2) กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )*
2) จํานวนเงินกําไรสํารองตามกฎหมาย
2.1) ตั้งสํารองเพิ่มในปี (บาท)
2.2) ยอดสะสม (บาท)
2.3) ยอดสะสมต่อทุนจดทะเบียน (%)
3) จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
4) เงินปั นผลจ่าย
4.1) เงินปั นผลจ่าย (บาท)
4.2) เงินปั นผลจ่าย (บาท/หุน้ )*
4.3) เงินปั นผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ (%)
5) วันที่จ่ายเงินปั นผล

พ.ศ. 2557
(ปี ทีเ่ สนอ)

พ.ศ. 2556

411,442,630
0.15

423,762,488
0.16

21,000,000
203,000,000
7.49
2,709,904,800

22,000,000
182,000,000
6.72
2,709,904,800

270,990,480
0.10
65.86
27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558

270,990,480
0.10
63.95
27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557

* จํานวนหุ ้นที่ ใช้ในการคํานวณอัตราส่ วนข้างต้นเท่ากับ 2,709,904,800 หุ ้น ซึ่ งเป็ น
จํานวนหุน้ สามัญทั้งหมดหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ในปี พ.ศ. 2557
3. หากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท ผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิรับเงินปั นผลจะได้รับการเครดิตภาษีตามรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปั นผล
ดังนี้
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ส่ วนทีไ่ ด้ รับเครดิตภาษี
เครดิตภาษีรวม (จ่ายจากกําไรสุทธิที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ)
ส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ ายจาก
1. กําไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
2. เงินปั นผลที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาคํานวณเป็ นรายได้เพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวมเงินปันผลส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับเครดิตภาษี
รวมเงินปันผลทั้งหมด

0.05

บาท/หุน้

0.03
0.02
0.05
0.10

บาท/หุน้
บาท/หุน้
บาท/หุ้น
บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั :
1. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ.
2557 (ผลการดําเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2557) เพื่อสํารองตามกฎหมาย
เป็ นจํานวนเงิน 21,000,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.10
บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 270,990,480 บาท คิดเป็ นร้อยละ 65.86 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ
2. บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
3. บริ ษทั ฯกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯข้อ 36 ที่ กาํ หนดให้บริ ษทั ฯจ่ายเงิ นปั นผลภายในหนึ่ งเดื อนนับจากวันที่ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุมตั ิ
จํานวนเสี ยงที่ ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี พ.ศ. 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด “PwC”
ได้ปฏิบตั ิหน้าที่สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2557 เสร็ จสิ้นแล้ว
2. พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํากัด มาตรา 120 ระบุ ว่า “ให้ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น สามัญ
ประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี 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
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4) ค่าสอบบัญชีที่สาํ นักงานสอบบัญชีเสนอมา
2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
เนื่องจากผูส้ อบบัญชีจาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย กับบริ ษทั ร่ วม
บางแห่ งต่อเนื่ องมาหลายปี มี ความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จ ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นอย่างดี
ตลอดจน PwC ได้เ สนอค่ า ตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกับ สํ า นั ก งานสอบบัญ ชี ร ายอื่ น และ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปีที่ ผ่านมาแล้วเห็ นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้แสดงข้อมูล
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2557 ดังปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 2
3. รายชื่อของผูส้ อบบัญชีจาก PwC ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วมีดงั ต่อไปนี้
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
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั
ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อนึ่ ง
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ได้ทาํ การสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ในปี พ.ศ. 2557 เป็ นปี ที่สี่ติดต่อกัน
4. บริ ษทั ฯกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งข้างต้นเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้
โดยกําหนดค่าตอบแทนให้เป็ นเงินปี ละ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่ ง
เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
จํานวนเสี ยงที่ ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ 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. กรรมการที่ ต ้อ งออกตามวาระในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ครั้ งนี้ จํา นวน 3 คน
ประกอบด้วย
1) นางสิ ริพร ไศละสูต
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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2) นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และเลขานุการบริ ษทั
3) นายณพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ
รายละเอียดเพิม่ เติมและประวัติของกรรมการแต่ละคนดังปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 3 และ
เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั ฯจึง
ขอชี้แจงนิยามของกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯยึดถือในการปฏิบตั ิและมีความสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่ ง
ที่ ส่งมาด้ วย 4
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอรายชื่อ
กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามกําหนดวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณานําเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ ง
เนื่ องจากตลอดระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ง กรรมการทั้ง 3 คน ได้ดาํ รงคุณสมบัติของการ
เป็ นกรรมการได้อย่างเหมาะสมและมีความรอบรู ้ในธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี ปฏิบตั ิ
หน้าที่ ดว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความโปร่ งใส โดยไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริ ษทั ฯ กอปรกับได้อุทิศเวลา ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั ฯ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
4. อนึ่ ง ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯได้ประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯและระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ELCID) เชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนําเข้า
สู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถือหุน้ รายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
วาระนี้ พิจารณาเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คนที่ได้รับการเสนอรายชื่อเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู ้ ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณ์เพื่อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะนางสิ ริพร ไศละสูต ซึ่งเป็ นกรรมการ
อิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิ ยามของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุ นและของบริ ษ ัท ฯ และปฏิ บัติ ห น้า ที่ ในฐานะกรรมการที่ มี ค วามเป็ นอิ สระตลอด
ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่งถึงปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็ นกรรมการอี กวาระหนึ่ งตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จํานวนเสี ยงที่ ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
2. ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
และควรกําหนดให้มีการทบทวนทุ กปี โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเห็ นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณานําเสนอต่อที่
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) ซึ่งเป็ นจํานวนเงินเท่าเดิมเมื่อเทียบกับ
ปี ที่ผา่ นมา
ทั้ง นี้ อัต ราค่ า ตอบแทนกรรมการดัง กล่ า วยัง อยู่ใ นช่ ว งของค่ า เฉลี่ ย ของค่ า ตอบแทน
กรรมการตามผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน และเห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่ าตอบแทนต่ อปี (ค่ าเบีย้ ประชุม)
(หน่ วย : บาท)
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
1.1) ประธานกรรมการ
1.2) กรรมการ 8 คนๆ ละ 150,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
2.1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.2) กรรมการตรวจสอบ 2 คนๆ ละ 150,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คนๆ ละ 40,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
4) ค่าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.1) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.2) กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 คนๆ ละ 40,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
รวมทั้งสิ้น
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พ.ศ. 2558
(ปี ทีเ่ สนอ)

พ.ศ. 2557

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

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

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

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

รวมเป็ นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสําหรับปี พ.ศ. 2558 จํานวนเงินไม่เกิน 2,490,000 บาท
อนึ่ง บริ ษทั ฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผา่ นมติ : ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือ
หุ ้นเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมของการประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯและระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ รายใดเสนอเรื่ องเข้าสู่การพิจารณา

บริ ษทั ฯขอเรี ยนว่า
1. บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558) ใน
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
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 ือหุ ้นเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น บริ ษทั ฯใคร่ ขอให้ท่านผู ้
ถือหุ ้น และ/หรื อ ท่านผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบี ยนเข้าร่ วมการประชุมซึ่ งมี Barcode
ปรากฏอยู่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งจัดเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อ
แสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมตามรายการ ดังปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 5
4. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯใคร่ ขอความกรุ ณาจาก
ท่าน โปรดแต่งตั้งนายเอ้งฮัก นนทิการ 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
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

ทั้งนี้ กรุ ณาส่ งถึงบริ ษทั ฯล่วงหน้าก่อนการประชุม คือภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้กรรมการ
อิสระสามารถใช้สิทธิใช้เสี ยงแทนท่านได้
5. บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานประจําปี 2557 ในรู ปแบบ CD และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมนี้
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี ในรู ปแบบหนังสื อ สามารถติดต่อขอรับได้ที่
สํานักเลขานุการบริ ษทั ตามที่อยูใ่ นข้อ 4 ข้างต้น เพื่อบริ ษทั ฯจะได้จดั ส่งให้ท่านต่อไป
จึงเรี ยนเชิญมาเพื่อโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด
ขอแสดงความนับถือ

นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 1/20)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557)
ประชุม ณ ห้ องประชุมอาคาร 3 ชั้น 4
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557
การประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูส้ อบบัญชีและที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั ศรี ไทย
ซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ฯ” เข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษัท
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม รวมทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้
1. นายสนัน่ อังอุบลกุล
2. ศาสตราจารย์วโิ รจน์ เลาหะพันธุ์
3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
4. นายเอ้งฮัก นนทิการ
5. นางสิ ริพร ไศละสูต
6. นางศรี สุดา เลิศสุมิตรกุล
7. นายมานิต อติวานิชยพงศ์
8. นายณพล เลิศสุมิตรกุล
9. นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
ผู้บริหารระดับสู ง
1. นายประยูร ขจิตต์
3. นายภาวัต เฉลิมพงศ์

2. นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
4. นายราเกส ซิงห์

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2. นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทีป่ รึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สํานักงานกฎหมายนิตปิ รีชา จํากัด
1. นายปรี ชา เตชะมวลไววิทย์
2. นางสาวปณิ ตา สนิทวงษ์ ณ อยุธยา
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานกรรมการ “ประธานฯ” ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เริ่ มประชุมเวลา 14.02 นาฬิกา
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 2/20)
ประธานฯได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่มาเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ.
2557) ของบริ ษทั ฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 29 ของบริ ษทั ฯกําหนดว่า “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมี
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม” โดยครั้งนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าประชุมแทนรวม 162 รายนับจํานวนหุ ้นได้ 162,135,870 หุ ้นคิดเป็ นร้อยละ
59.83 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ องค์ประชุมครบตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯแล้ว จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ประธานฯได้กล่าวแนะนํา กรรมการอิ สระ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูส้ อบบัญชี และที่ ปรึ กษาทาง
กฎหมายของบริ ษทั ฯ และมอบหมายให้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่ อง
ระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่ องระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดจด
ทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
2. เอกสารที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ
2.1 หนังสื อเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33 ประจําปี พ.ศ. 2557 มีท้ งั หมด 58 หน้า
2.2 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33 ประจําปี พ.ศ. 2557
2.3 รายงานประจําปี 2556 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 ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ดงั กล่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เมื่อครบตาม
เวลาที่กาํ หนดไว้แล้ว ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดได้ใช้สิทธิ ดงั กล่าว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้พิจารณาบรรจุวาระการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุม
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 3/20)
3.2 การมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ
ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถมาร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง แต่ตอ้ งการใช้สิทธิ ในการร่ วมประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เสนอ
กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางสิ ริพร ไศละสู ต เป็ นตัวแทนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประธานฯได้แนะนํา
เรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลการเป็ นกรรมการของท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสื อเชิญประชุม
ในหน้า 51/58 – 53/58
3.3 การมีสกั ขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ฯได้จดั เตรี ยมและจัดหาสักขีพยานตรวจนับคะแนนที่เป็ นกลาง เพื่อให้การนับคะแนนเสี ยงลงมติในแต่ละ
วาระการประชุ มมีความโปร่ งใสและยุติธรรม โดยบริ ษทั ฯได้มอบหมายให้นางปณิ ตา สนิ ทวงศ์ ณ อยุธยา ที่
ปรึ กษาด้านกฎหมายของบริ ษทั ฯ เป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ซึ่งประจําอยูโ่ ต๊ะนับคะแนนแล้ว และได้ขอ
เชิญตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นจากที่ประชุม เพื่อร่ วมเป็ นสักขีพยานการนับคะแนน โดยมีผูอ้ าสาเข้าร่ วมเป็ นสักขีพยานการ
นับ คะแนนชื่ อ นางเพชรเกษภรณ์ โชติ ช่ ว งรั ศ มี ซึ่ ง เป็ นผูร้ ั บ มอบฉัน ทะจากผูถ้ ื อ หุ ้น คื อ นายพงษ์ศัก ดิ์
กันติรัตนาวงศ์
4. การดําเนินการประชุม
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระการประชุมในหนังสื อเชิญประชุม โดยกรรมการจะนําเสนอ
ข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสี ยงลงคะแนน ในระหว่างที่
กําลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสี ยงและรอผลคะแนนอยู่น้ นั จะขออนุญาตให้มีการพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไปก่อน เพื่อ
ไม่ให้เป็ นการเสี ยเวลาของท่านผูถ้ ือหุน้ แล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว หากผูถ้ ือหุ ้นรายใดที่ประสงค์
สอบถาม/แสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อบริ ษทั ฯจะได้บนั ทึกชื่อเพื่อใช้อา้ งอิงในรายงานการประชุมต่อไป
5. การนับคะแนนเสี ยง/การลงมติ
กรณี ที่ผถู ้ ื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 ข้าประชุมทุกคนจะ
ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุม และถือว่า ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่
ประชุม มีมติอนุมตั ิหรื อเห็นด้วย ตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้มาประชุมแทน
บริ ษทั ฯได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะเป็ น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนดขึ้น ได้แก่
แบบ ก เป็ นแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นมอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะพิจารณาออกเสี ยงได้ตามที่ผรู ้ ับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่
ประชุม
แบบ ข เป็ นแบบที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถออกเสี ยงล่วงหน้าในแต่ละวาระได้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะพิจารณาออกเสี ยงได้
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็ นแบบที่บริ ษทั ฯได้นาํ ส่งพร้อมเอกสารเรี ยกประชุม
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แบบ ค เป็ นแบบที่ ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและผูด้ ูแลหุน้
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กาํ หนดให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะได้ 3 ราย อย่างไรก็ตาม
ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
• ในการลงคะแนนเสี ยงของกรณี มอบฉันทะ ให้ผูร้ ั บมอบฉัน ทะมี สิ ทธิ พิจ ารณาและลงมติ แ ทนได้ตามที่
เห็นสมควร จะใช้วธิ ีการเดียวกันกับกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
• ส่ ว นหนัง สื อมอบฉันทะที่ ผูม้ อบฉันทะได้แสดงความประสงค์ว่าจะออกเสี ย งอย่างใดอย่า งหนึ่ งไว้แ ล้ว
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกการออกเสี ยงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ในตอนลงทะเบียน เมื่อถึงวาระนั้นก็จะขึ้น
คะแนนทั้งหมด ทั้งคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นในห้องประชุมซึ่ งยังไม่ได้ลงคะแนน และส่ วนที่ลงคะแนนมาก่อน
แล้ว ซึ่งปรากฏอยูใ่ นจอด้านขวามือของทุกท่าน
• บริ ษทั ฯขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อสรุ ปผลการลงคะแนนเสี ยง ภายหลังเสร็ จสิ้ นการประชุม บริ ษทั ฯ
ขอความกรุ ณาท่านผูถ้ ือหุน้ คืนบัตรลงคะแนนเสี ยงให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯด้วย เพื่อที่บริ ษทั ฯจะได้เก็บ
ไว้เป็ นหลักฐาน
• ในการออกเสี ยงลงคะแนนนั้น ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่
ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ ้นมี 1 เสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นหรื 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 มติของที่ ประชุมในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาดตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯข้อที่ 30 ยกเว้นในวาระที่ 7-11 ดังนี้
- วาระที่ 7 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2557 ต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน (ตามมาตรา 90
ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535)
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 วัตถุประสงค์
ทั้ง 4 วาระต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน (ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535)
7. การตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการบรรจุวาระที่ 12 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมี
ความประสงค์ซกั ถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระหรื อการประชุม บริ ษทั ฯขออนุญาตตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้น
ในวาระที่ 12 เรื่ องอื่นๆ
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯได้เข้าสู่วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจําปี พ.ศ. 2556) ซึ่งประชุ มเมื่อ
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สําเนารายงานการประชุมได้จดั ส่ งไปให้ท่านผูถ้ ือหุ ้น มี
ทั้งหมด 19 หน้า ซึ่งปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมฯครั้งนี้ ตั้งแต่หน้าที่ 17/58 ถึงหน้าที่ 35/58
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ง
ที่ 32 (ประจําปี พ.ศ. 2556) ซึ่งในวาระนี้ตอ้ งใช้เสี ยงข้างมากของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับรอง หากไม่มีผูใ้ ดขอแก้ไขก็จะถือ
ว่าที่ประชุมรับรอง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 32 (ประจําปี พ.ศ.2556) ซึ่ งประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
166,468,105 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
30,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.02
รวมจํานวนเสียง 166,498,105 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 6/20)
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ทีผ่ ่านมา

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2556 ว่ายอดขายของในปี
พ.ศ. 2555 จํานวน 8,757 ล้านบาท ยอดขายปี พ.ศ. 2556 มีอตั ราเพิ่มขึ้น 7% เป็ นจํานวน 9,397 ล้านบาท ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์
พลาสติกมีอตั รายอดขายเพิ่มขึ้น 17% ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เมลามีนมีอตั รายอดขายลดลง 14% และผลิตภัณฑ์ซ้ื อมาขายไปมี
อัตรายอดขายเท่าเดิม สาเหตุเกิ ดจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จในปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งการเมืองเริ่ มไม่ดี และสิ นค้าภาค
การเกษตรที่เกี่ยวกับข้าว ทําให้สินค้าของบริ ษทั ฯซึ่งเป็ นภาชนะใส่อาหารซึ่งมีความทนทาน มียอดขายตกตามไปด้วย ร้านค้า
ซื้ อ ของน้อ ยลง แต่ บ ริ ษทั ฯก็ ไ ด้ข ยายสายงานพลาสติ ก ประเภทบรรจุ ภัณฑ์ เช่ น ขวดและฝานํ้า ดื่ ม เป็ นต้น ซึ่ งส่ ง ขาย
ต่างประเทศด้วยนั้น และมียอดขายเพิ่มขึ้น ทําให้บริ ษทั ฯมียอดขายรวมเพิ่มขึ้น 7%
สําหรับในปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯได้วางแผนขับเคลื่อนธุ รกิ จ โดยลงทุนซื้ อเครื่ องจักรสําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั ด้าน
อาหารและเครื่ องดื่ม มาผลิตสิ นค้าและขายต่างประเทศในเขตอาเซี ยน แม้วา่ ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯจะมียอดขายประมาณ
9,400 ล้านบาท แต่ยงั เชื่อมัน่ ว่าบริ ษทั ฯจะทํายอดขายได้ถึง 10,500 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 โดยยอดขายรวมจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 12% มาจาก
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น 14%
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เมลามีนเพิม่ ขึ้น 5% โดยบริ ษทั ฯ จะขยายการส่งออกในตลาดต่างประเทศมากขึ้น
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซ้ือมาขายไป เช่น สิ นค้าขายตรง สิ นค้า SNatur เป็ นต้น เพิ่มขึ้น 9%
การเพิ่มขึ้นของยอดขายนั้น เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้เริ่ มโครงการทางด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่ งเป็ นโครงการใหม่
จากเดิมที่ผลิตขวดและฝานํ้าดื่มส่งให้ลูกค้า บริ ษทั ฯได้ติดตั้งเครื่ องจักรที่บริ ษทั เสริ มสุ ข จํากัด (มหาชน) ในโครงการ Hole
in the Wall เพื่อส่ งหลอด Preform เข้าสายการผลิตของลูกค้าเพื่อผลิตเป็ นขวดได้ทนั ที ส่ วนของผลิตภัณฑ์เมลามีนที่จะมี
ยอดขายเพิม่ ขึ้น 5% นั้น มาจากการส่งออกตลาดต่างประเทศ และยอดขายของผลิตภัณฑ์ซ้ือมาขายไปที่จะเพิ่มขึ้น 9% นั้นมา
จากสิ นค้า SNatur ซึ่งถึงแม้วา่ ปี นี้ เศรษฐกิจจะยังไม่ดี แต่บริ ษทั ฯได้รับความเชื่อถือจากผูใ้ ช้สินค้าเพิ่มมากขึ้น สมาชิกมีความ
มัน่ ใจในการทําธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาร่ วมกับ Sportron International Inc. โดย Mr. Keith J
Harding นําสิ นค้าประเภทอาหารเสริ มชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั ฯเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายทั้งภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้
Mr. Keith และสมาชิกผูข้ ายสิ นค้าดังกล่าวจะร่ วมขายสิ นค้า SNatur ของบริ ษทั ฯด้วย ดังนั้นธุรกิจ SNatur จึงมีโอกาสเติบโต
อย่างรวดเร็ วในอนาคตแน่นอน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ขยายธุ รกิ จในต่างประเทศ เช่ น ขยายการลงทุ นในประเทศเวียดนาม เป็ นต้น ซึ่ งคาดว่า
ยอดขายจะเติบโตประมาณ 40% รวมทั้งบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างสร้างโรงงานที่รัฐคุชราต (Gujarat) ประเทศอินเดีย ซึ่ งคาดว่าจะ
ทํากําไรให้บริ ษทั ฯในอนาคต ในส่วนประเทศอินโดนีเซียก็ยงั คงเป็ นไปได้ดี โดยสรุ ปแล้วสัดส่ วนยอดขายในประเทศ 75%
และต่างประเทศ 25% คาดว่าตัวเลขยอดขายในปี นี้คงเป็ นไปตามเป้ าหมายหากไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบ
ส่ วนหุ ้นของบริ ษทั ฯที่ 2-3 สัปดาห์ก่อนการประชุมมีราคาเพียง 18.00 บาท ปั จจุบนั ราคาได้ขยับขึ้นเป็ น 24.80 –
24.90 บาทนั้น น่าจะเป็ นผลมาจากความเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มีต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งธุรกิจของบริ ษทั ฯมีพ้ืนฐานดี การจ่ายเงิน
ปั นผลสมํ่าเสมอในอัตราที่ดีมาตลอด แม้วา่ เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 จะไม่ดี แต่ยอดขายของบริ ษทั ฯจะลดลงเพียง
เล็กน้อย ประมาณ 3% เมื่อเที ยบกับไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม คาดว่าตัวเลขยอดขายของบริ ษทั ฯจะดี ข้ ึ น
ตามลําดับในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557 ขอให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 7/20)
นายสนัน่ อังอุบลกุล เรี ยนเชิญที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ซกั ถามข้อสงสัย ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถาม หรื อแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี พ.ศ. 2556 จากคณะกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ ง
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง

นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ชี้แจงว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีได้ให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงินในงบการเงิ นรวมปี พ.ศ. 2556 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 3,950 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากจํานวน 3,630 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เนื่ องจากลูกหนี้ การค้า-สุ ทธิ และสิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของยอดขาย ส่วนงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจํานวน 3,153 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ ปี พ.ศ.
2555 คือ 3,074 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่เงินลงทุนในบริ ษทั ต่างๆ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์อื่นๆ ในงบการเงิน
รวมจํานวน 6,176 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากจํานวน 5,695 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เนื่ องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์รวมในงบการเงินรวมในปี พ.ศ. 2556 คือ 10,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 9,325 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555
ส่ วนงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีสินทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2556 คือ 9,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน
8,425 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบการเงินรวมแสดงหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 2,781 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น
จากจํานวน 2,729 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เนื่ องจากเจ้าหนี้ การค้า และเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เพิ่มขึ้น
ส่ วนของหนี้ สินไม่หมุนเวียนในงบการเงิ นรวมจํานวน 2,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 2,139 ล้านบาทในปี
พ.ศ. 2555 หนี้สินรวมทั้งกลุ่มบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2556 คือ 5,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 4,867 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555
ส่วนงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีหนี้ สินรวมในปี พ.ศ. 2556 คือ 4,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 3,961 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2555
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบการเงิ นรวมปี พ.ศ.2556 คือ 4,565 ล้านบาท เที ยบกับปี พ.ศ. 2555 คือ 4,458 ล้านบาท
เนื่องมาจากกําไรสุทธิประจําปี
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 8/20)

2555

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2556 คือ 4,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 4,464 ล้านบาทในปี พ.ศ.

สําหรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงบการเงินรวม มียอดขายจํานวน 9,397 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจาก
จํานวน 8,757 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากบริ ษทั ย่อยคือ Srithai (Vietnam) Company Limited (“Srithai
Vietnam”) ส่ วนกําไรขั้นต้น ในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 1,841 ล้านบาท ลดลงจาก 1,915 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เมื่อรวม
รายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานแล้ว มีกาํ ไรสุ ทธิ ในส่ วนของบริ ษทั ใหญ่เป็ นจํานวน 487 ล้านบาทในปี พ.ศ.
2556 และมีกาํ ไรต่อหุน้ 1.80 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 กําไรในส่วนของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 542 ล้านบาท มีกาํ ไรต่อ
หุน้ 2.0 บาท
ส่วนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีรายได้จาํ นวน 7,169 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจาก
จํานวน 7,182 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 และมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 424 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากจํานวน 459 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ 1.56 บาท สําหรับปี พ.ศ. 2556 และเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 มีกาํ ไรต่อหุน้ 1.70 บาท
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เรี ยนเชิญที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อซักถามข้อสงสัยหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด
สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
166,533,106 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
30,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.02
รวมจํานวนเสียง 166,563,106 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ. 2556 และการจ่ ายเงินปันผล
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯได้แจ้งว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
- อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี พ.ศ. 2556 เพื่อสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 22 ล้านบาท
- พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้น 270,990,480 บาท

ประธานฯมอบหมายให้นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ฯยังคงนโยบายนี้อยู่ จึงขอแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบ 3
ปี ดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 9/20)
อัตราการจ่ ายเงินปันผลเทียบผลกําไรสุ ทธิของบริษัทฯ
หน่วย
กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จํานวนเงินปั นผลที่จ่าย (ต่อหุน้ )
เงินปันผลทีจ่ ่ าย
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ

ล้านบาท
บาทต่อหุน้
ล้ านบาท
ร้อยละ

ผลประกอบการ ประจําปี พ.ศ.
2556 (เสนอ)
2555
2554
423.8
459.4
315.8
1.00
1.10
0.75
271.0
298.1
203.2
63.95
64.89
64.36

พร้อมนี้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ได้นาํ เสนอข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปั นผล ดังนี้
ข้ อมูลภาษีเงินได้ : เงินปันผลของบริษัทฯ
ส่ วนทีไ่ ด้ รับเครดิตภาษี
เครดิตภาษีรวม (จ่ายจากกําไรสุทธิที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ)
ส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ ายจาก
1. กําไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
2. เงินปั นผลที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาคํานวณเป็ นรายได้เพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวมเงินปันผลส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับเครดิตภาษี
รวมเงินปันผลทั้งหมด

0.62

บาท/หุน้

0.27
0.11
0.38
1.00

บาท/หุน้
บาท/หุน้
บาท/หุ้น
บาท/หุ้น

บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นใน
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยวันสุดท้ายที่ผถู ้ ือหุน้ จะซื้อหุน้ และ
มีสิทธิรับเงินปั นผลคือวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ เรี ยนเชิญที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ขอ้ เสนอแนะหรื อข้อคิดเห็น ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถาม
หรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิประจําปี พ.ศ. 2556 (ผลการดําเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม
พ.ศ. 2556) เพื่อสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 22,000,000 บาท และอนุมตั ิการจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท รวม
เป็ นเงิ นจํานวน 270,990,480 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 63.95 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯกําหนด
รายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และรวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 10/20)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสียง
วาระที่ 5

166,594,106
166,594,106

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
100.00

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี พ.ศ. 2557

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯเรี ยนเชิญ ศาสตราจารย์วโิ รจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ชี้แจงในวาระนี้
ศาสตราจารย์วโิ รจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี และกําหนดค่าตอบแทนทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่า บริ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด “PwC” เป็ นบริ ษทั ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีชื่อเสี ยงในด้านการตรวจสอบ
บัญชีช้ นั แนวหน้าของประเทศไทย ได้เสนอค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี ก่อน
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั จึงพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งบริ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯสําหรับปี พ.ศ. 2557 โดยมีรายชื่อผูส้ อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
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
โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งข้างต้นดังกล่าวเป็ นผูล้ งนามรับรองงบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี พ.ศ. 2557 และมีค่าสอบ
บัญชีจาํ นวน 1,800,000 บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
ศาสตราจารย์วโิ รจน์ เลาหะพันธุ์ เรี ยนเชิญที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเสนอบุคคลอื่นหรื อแสดงความไม่เห็นด้วย ซึ่ งไม่มีผู ้
ถือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 ฯประจําปี
พ.ศ. 2557 โดยกําหนดค่าตอบแทนไว้ปีละ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 11/20)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสียง
วาระที่ 6
ชี้แจง

166,580,906
13,200
166,594,106

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.99
0.01
100.00

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯเชิ ญ นางสิ ริพร ไศละสู ต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่ องจากนางสิ ริพร ไศละสู ต ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นตัวแทนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นปี นี้ จึงขออนุญาตเรี ยนให้ที่
ประชุ ม ทราบว่า วาระนี้ เป็ นการพิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการที่ ต ้อ งออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมครั้งนี้ ซึ่ งมีกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
3 คน ดังนี้
1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการการที่ดี
2) นางศรี สุดา เลิศสุมิตรกุล
กรรมการ
3) นายมานิต อติวานิชยพงศ์ กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการแต่ละคนปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมฯหน้า 37/58 – 43/58
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้
เลือกกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง โดยในส่ วนนายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี ซึ่ งเป็ นกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการการที่ดีน้ นั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประสงค์
ให้กรรมการอิสระมีวาระในการดํารงตําแหน่งในบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ งต่อเนื่ องไม่เกิน 9 ปี เพื่อให้มีการหมุนเวียนกรรมการ
ท่านอื่นเข้ามาทําหน้าที่ แต่ดว้ ยนายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็ นกรรมการอิสระ ได้อุทิศเวลา
และได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ มีส่วนสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯด้วยดีมาตลอด และปฏิบตั ิ
หน้าที่ ได้อย่างไม่ผิดข้อกําหนดของความเป็ นกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าปั จจุ บนั จะดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิ สระเป็ น
ระยะเวลา 11 ปี ก็ตาม ซึ่ งตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องชี้ แจงเหตุผลต่อผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อให้ความเห็นชอบในการต่อวาระการเป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระด้วย
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ เรี ยนเชิ ญที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแสดงข้อคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะ ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด
สอบถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 12/20)
1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสียง

วาระที่ 7

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการการที่ดี
166,601,406 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
166,601,506 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

2) นางศรี สุดา เลิศสุมิตรกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสียง

กรรมการ
166,601,406
100
166,601,506

3) นายมานิต อติวานิชยพงศ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสียง

กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
157,201,406 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 94.36
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
9,400,100 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
5.64
166,601,506 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
100.00

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2557

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯเชิญนางสิ ริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรื อ
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง
นายปริ ญ ช์ ผลนิ ว าศ ชี้ แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนเห็ นควรกํา หนดค่า ตอบแทน
กรรมการในปี พ.ศ. 2557 ไว้ไม่เกิ น 2,490,000 บาท ซึ่ งเป็ นจํานวนเงิ นเท่าเดิ มเมื่อเทียบกับปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ดังนี้
ค่ าตอบแทนต่ อปี (ค่ าเบีย้ ประชุม)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
(หน่ วย : บาท)
(ปี ทีเ่ สนอ)
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
300,000
300,000
1.1) ประธานกรรมการ
1,200,000
1,200,000
1.2) กรรมการ 8 ท่านๆ ละ 150,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1,500,000
1,500,000
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 13/20)
ค่ าตอบแทนต่ อปี (ค่ าเบีย้ ประชุม)
(หน่ วย : บาท)
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. 2557
(ปี ทีเ่ สนอ)

พ.ศ. 2556

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

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

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่ แสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
166,571,506 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
30,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.02
รวมจํานวนเสียง 166,601,506 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง

นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่ องด้วยหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเป็ นระยะเวลาหลายปี
ประกอบกับผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอแนะให้บริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญ เพื่อให้มีสภาพคล่องมากขึ้น และ
ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ยสามารถซื้ อ หุ ้ น ได้ ซึ่ งในปี นี้ ถื อ เป็ นโอกาสอัน สมควรในการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้
คณะกรรมการบริ ษทั จึ งเห็ นควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ของหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯจากปั จจุบนั มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ซึ่ งส่ งผลให้หุ้นสามัญที่ จดทะเบี ยนและเรี ยกชําระแล้ว
เพิ่มขึ้นจากเดิม 270,990,480 หุ ้น เป็ น 2,709,904,800 หุ ้น ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั ฯยังคงเดิ ม
เท่ากับ 2,709,904,800 บาท หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ บริ ษทั ฯจะดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของ
หุ ้นสามัญกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งด้วยขั้นตอนและระยะเวลาดําเนิ นการจดทะเบียนแก้ไข
เรื่ องดังกล่าวจะมีผลให้ผซู ้ ้ือหุน้ สามารถซื้อขายหุน้ ในราคาใหม่ได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 14/20)
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จะดําเนิ นการภายหลังวันที่หลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯขึ้ นเครื่ องหมาย XD แล้ว ดังนั้น เอกสารที่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับเงิ นปั นผลจะยังคงปรากฏจํานวนหุ ้นเดิ มก่ อนการ
เปลี่ยนแปลง
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เรี ยนเชิญที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อ
เสนอความเห็นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจากปั จจุบนั มูลค่าหุ ้น
ละ 10 บาท (สิ บบาท) เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
166,599,106 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
2,500 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมจํานวนเสียง 166,601,606 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับ
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง

นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ เป็ นวาระต่อเนื่ องจากวาระที่ 8 เรื่ องพิจารณาอนุ มตั ิการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยแล้วนั้น จึ งต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ให้เป็ นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุ มตั ิ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯดังนี้
หน่วย ทุนจดทะเบียนเดิมก่อนแก้ไข ทุนจดทะเบียนใหม่หลังแก้ไข
ทุนจดทะเบียน จํานวน บาท
2,709,904,800
2,709,904,800
แบ่งออกเป็ น
หุน้
270,990,480
2,709,904,800
มูลค่าหุน้ ละ
บาท
10
1
หุน้ สามัญ
หุน้
270,990,480
2,709,904,800
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
มติทปี่ ระชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษ ัท ฯข้อ 4 ทุ น จดทะเบี ย นเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 15/20)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนเสียง
วาระที่ 10

166,599,106
2,600
166,601,706

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
100.00

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็ นวาระต่อเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่ งต้องมีการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 4 ที่ระบุวา่ “หุน้ ของบริ ษทั เป็ น
หุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท” และตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 31 กําหนดว่า “บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์ สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่ อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นลงมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง” และมาตรา 50 กําหนดว่า “หุ ้นของบริ ษทั แต่ละหุ ้นต้อง
มีมูลค่าเท่ากัน” ซึ่งบริ ษทั ฯมีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ตามที่ ได้เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาในวาระที่ 8 โดยไม่กาํ หนดมูลค่าหุ ้น ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัว หากใน
อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้น และเพื่อให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯครอบคลุมได้กว้างขึ้น คณะกรรมการจึงเห็ นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯดังนี้
ข้อ 4

ก่ อนการแก้ ไข
หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นสามัญ มีมูลค่าหุ ้นละสิ บบาท ข้อ 4
เว้น แต่ ข ้อ บัง คับ นี้ จะกํา หนดไว้เ ป็ นอย่า งอื่ น หุ ้ น
สามัญของบริ ษทั ย่อมโอนกันได้อย่างเสรี โดยไม่มี
ข้อจํากัด แต่ท้ งั นี้ คนต่างด้าวมี สิทธิ ถือหุ ้นสามัญใน
บริ ษทั ได้ไม่เกิ นกว่าร้อยละสี่ สิบห้าของหุ ้นสามัญที่
ได้ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด

หลังการแก้ ไข
หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้น สามัญ มี มู ลค่าหุ ้นเท่ ากัน
เว้นแต่ขอ้ บังคับนี้ จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ น หุ ้น
สามัญของบริ ษทั ย่อมโอนกันได้อย่างเสรี โดยไม่
มีขอ้ จํากัด แต่ท้ งั นี้ คนต่างด้าวมีสิทธิ ถือหุ ้นสามัญ
ในบริ ษ ัท ได้ไ ม่ เ กิ น กว่า ร้ อ ยละสี่ สิบ ห้า ของหุ ้ น
สามัญที่ได้ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
166,601,106 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
2,600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมจํานวนเสียง 166,603,706 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 16/20)
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯข้ อ 3 วัตถุประสงค์

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่ องด้วยธุรกิจของบริ ษทั ฯขยายตัวหลากหลายประเภท เช่น การ
ผลิตสิ นค้าเองทั้งพลาสติกและเมลามีน ธุรกิจขายตรง สิ นค้า SNatur เป็ นต้น และหากมองในอนาคตขอบเขตการทําธุรกิจมี
ความหลากหลายซับ ซ้อ นมากขึ้ น บริ ษ ัท ฯจึ ง มี ค วามประสงค์เ พิ่ ม เติ ม วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้มี ค วามยืด หยุ่น และให้ มี
วัตถุประสงค์กว้างมากขึ้นแต่ยงั คงเป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯข้อ 3 วัตถุประสงค์ จากเดิมจํานวน 16 ข้อเป็ น 32 ข้อ ดังข้อมูลรายละเอียด
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมฯหน้า 12/58 – 15/58
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯข้อ 3 วัตถุประสงค์จากเดิ มจํานวน
16 ข้อ เป็ น 32 ข้อ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
166,604,806 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
2,600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมจํานวนเสียง 166,607,406 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 12

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯเรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมของการ
ประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯและระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ELCID) ซึ่ ง
ภายหลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอเรื่ องเข้าสู่ การพิจารณา ดังนั้น วาระนี้ จึงไม่มีการบรรจุเรื่ องใด
เพิ่มเติม แต่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
นายสนัน่ อังอุบลกุลประธานฯเรี ยนเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
1. ผูถ้ ือหุน้ ไม่ระบุชื่อ ได้สอบถามรวม 4 ข้อดังนี้
ข้อ 1 ผลประกอบการของในไตรมาสที่ 1-3 ของปี ก่อนไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่บริ ษทั ฯกําหนด แต่มาฟื้ นตัว
ในไตรมาสที่ 4 จึงอยากทราบว่าการฟื้ นตัวดังกล่าวจะต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2557 หรื อไม่ ทั้งในด้านรายได้
และอัตรากําไร
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ชี้แจงโดยสรุ ปเป็ น 3 เหตุผลดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 17/20)
1) ในครึ่ งปี แรกของปี พ.ศ. 2556 มีหลายปั จจัยที่กระทบต่อบริ ษทั ฯ โดยตลาดส่ งออกมีผลจากค่าเงิ นบาท
แข็งที่สุดในไตรมาสที่ 1 และมาอ่อนตัวในปลายไตรมาสที่ 2 ส่ งผลกระทบต่อการส่ งออกของบริ ษทั ฯ
มาก ประกอบกับในระยะหลังอัตราการส่ งออกของบริ ษทั ฯมีเพิ่มมากขึ้น จึ งส่ งผลกระทบต่อยอดขาย
และอัตรากําไรขั้นต้น
2) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 มีการปรับค่าแรงงานขั้นตํ่าขึ้นเป็ น 300 บาททัว่ ประเทศ จากที่เพิ่มขึ้นมา
ประมาณ 40% ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ทําให้ตน้ ทุนค่าแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ใช่ค่าแรงงานเพียงอย่างเดียว
ยังมีค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์พนักงานที่ เกี่ ยวข้องที่ เพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่บริ ษทั ฯไม่สามารถปรับ
ราคาขายได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯได้ปรับราคาขายสิ นค้าเมลามีนมาแล้วในปี พ.ศ. 2555
3) เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว ยอดขายไม่ดีข้ ึน ส่ งผลต่อกําลังการผลิต ทําให้กาํ ลังการผลิตลดลง จึงกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตด้วย
ทั้ง 3 เหตุผล ทําให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี พ.ศ. 2556 ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย มาเริ่ มดี
ขึ้นในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556 ประกอบกับธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มได้ใช้กาํ ลังการผลิต
เต็มที่ในทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ส่ วนผลประกอบการไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556 ที่ดีข้ ึน เนื่ องจาก
เป็ นไปตามฤดู กาลการขายสิ นค้าของบริ ษทั ฯที่ มีเทศกาลต่างๆ ทั้งการขายสิ นค้าเมลามีนในงานมหกรรม
สิ นค้าลดราคา สิ นค้า SNatur ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มมียอดขายดีข้ ึน ทําให้ผลประกอบการ
ดีกว่าไตรมาสอื่น
ดังนั้น ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 ถึงแม้วา่ ยอดขายจะลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2556
ซึ่งแน่นอนว่าผลประกอบการไม่น่าจะดีกว่าไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556 ด้วยเหตุผลที่วา่ ไม่ใช่ฤดูกาล รวมทั้งภาวะ
การเมื องที่ ยงั ไม่ดีข้ ึน แม้ว่าบริ ษทั ฯยังคงรักษายอดขายให้ได้ตามเป้ าหมาย แต่ผลกําไรอาจไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย โดยสรุ ปผลกําไรในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 คาดว่าจะตํ่ากว่าไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556 ซึ่ งเป็ นไปตาม
ธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ
นายสนัน่ อังอุบลกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 เมี่อเทียบกับไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2556 ไม่น่าต่างกันมาก และหากเทียบกับบริ ษทั อื่น บริ ษทั ฯยังคงมีความพอใจ
ข้อ 2 SNatur เป็ นหน่วยงานหนึ่งในบริ ษทั ฯหรื อเป็ นบริ ษทั ย่อย และมีผลกําไรหรื อยัง
นายสนัน่ อังอุบลกุล ชี้แจงว่า SNatur เป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริ ษทั ฯ และในปี พ.ศ. 2556 มีผลกําไรแล้ว
ข้อ 3 ที่ดินริ มแม่น้ าํ 8 ไร่ ได้จดั ทํา Outlet ดังที่เคยแจ้งเมื่อปี ก่อนหรื อไม่
นายสนัน่ อังอุบลกุล ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯได้ทาํ Feasibility Study เรื่ องการทํา Outlet สําหรับที่ดินดังกล่าวแล้ว มี
ผลออกมายังไม่เป็ นที่น่าพอใจ บริ ษทั ฯจึงได้พิจารณาที่ดินบนเส้นทางใกล้นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อ
มาทํา Outlet แทน โดยผลการศึกษาคาดว่าจะแล้วเสร็ จกลางเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯมัน่ ใจว่า
จะต้องทําให้มี Outlet เกิดขึ้น เพื่อให้สินค้าบริ ษทั ฯใกล้ผบู ้ ริ โภคมากที่สุด และจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 18/20)
ข้อ 4 สอบถามว่าค่าตรวจสอบบัญชีมีการประมูลหรื อไม่
ศาสตราจารย์วโิ รจน์ เลาหะพันธุ์ ชี้แจงว่า ค่าตรวจสอบบัญชีมีการประมูลทุก 3 ปี
2. นายชูธนา ติยภูมิ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า ปั จจุบนั สังคมมีการตื่นตัวอย่างมาก
ในเรื่ องการต่อต้านการทําทุจริ ตคอรัปชัน่ โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ได้มีการ
จัดทําโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ไม่ทราบว่าบริ ษทั ฯมีความสนใจ
เข้าร่ วมประกาศเจตนารมย์ในโครงการนี้หรื อไม่
นายสนัน่ อังอุบลกุล ชี้แจงว่าในช่วงที่สภาหอการค้าไทยรณรงค์เรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ฯก็ได้สนับสนุนเต็มที่
ต่อมาเมื่ อสภาหอการค้าไทยได้ร่วมกับ IOD จัดทําแนวร่ วมดังกล่าว แต่บริ ษทั ฯยังไม่ได้เข้าร่ วมประกาศ
เจตนารมย์ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯมัน่ ใจในความโปร่ งใสที่มีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
3. นายดุษฎี จันทราธรกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้
ข้อ 1 ปี ก่อนบริ ษทั ฯมีโครงการลดต้นทุน โดยการรวมการจัดซื้อวัตถุดิบเป็ นศูนย์เดียวแทนการกระจายไปแต่
ละแผนก ปั จจุ บัน ดําเนิ นการไปถึ งไหนแล้ว และมี มาตรการอย่างไร เนื่ องจากราคานํ้ามันมี ความ
ผันผวน มีวกิ ฤติการณ์ในต่างประเทศมากมาย และมีการดูแล Gross Margin อย่างไรบ้าง
นายสนัน่ อังอุบลกุล ชี้แจงว่าบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการโครงการดังกล่าวแล้ว โดยมีทีมงานพิเศษเป็ นการเฉพาะ
ควบคุมการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งบริ ษทั ฯเชื่อมัน่ ว่าในปี นี้จะบริ หารจัดการเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบได้ เนื่ องจากวัตถุดิบ
เป็ นต้นทุนการผลิตกว่า 60%
ข้อ 2 โครงการลงทุนทั้งในปี พ.ศ. 2557 และปี หน้า มีการลงทุนในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วนเท่าไร
บ้าง และสัดส่วนหนี้สินต่อทุนในอนาคตจะเป็ นอย่างไร บริ ษทั ฯมีแนวทางในการสรรหาเงินลงทุนมา
อย่างไรบ้าง
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้แจงว่า ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุน 1.2 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
2555 ซึ่ งมี 1.0 เท่ า คาดว่าในปี พ.ศ. 2557 มี การลงทุ นทั้งกลุ่มประมาณ 1,200 ล้านบาท เป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศ 580 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่ลงทุนในประเทศเวียดนามที่ได้ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องดื่ม และลงทุนในประเทศอินเดีย ซึ่งได้ซ้ือที่ดินแล้วขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโรงงาน ส่ วนที่เหลือ
เป็ นการลงทุนในประเทศ ซึ่งเป็ นการลงทุนในผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม
และผลิตภัณฑ์เมลามีนบางส่ วน การลงทุนที่ผ่านมาปี ละประมาณ 1,000 ล้านบาท เน้นผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารและเครื่ องดื่ม โดยขยายฐานไปต่างประเทศ ส่วนการลงทุนในปี พ.ศ. 2558 น่าจะลงทุนประมาณ 1,000
ล้านบาท และยังคงใช้การกูเ้ งิ นจากธนาคาร ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เงื่อนไขที่ดีอยู่ ด้วยต้นทุนทางการเงิ นในประเทศ
เฉลี่ยตํ่ากว่า 5% โดยไม่ตอ้ งมีสินทรัพย์และบุคคลคํ้าประกัน แต่บริ ษทั ฯก็ไม่ประมาท หากปี นี้ ลงทุน 1,000
ล้านบาท และผลประกอบการเป็ นไปตามที่คาดไว้ บริ ษทั ฯจะมีสดั ส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 1.3 เท่า ไม่เกิน
1.4 เท่า ซึ่งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 19/20)
นายสนั่น อังอุบลกุล ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนที่ คาดไว้จาํ นวน 1,200 ล้านบาทนั้น อาจจะลดลงเหลื อ
ประมาณ 900 ล้านบาท เนื่ องจากได้เลื่อนโครงการลงทุนในประเทศอินโดนี เซี ยประมาณ 250-280 ล้านบาท
ออกไป ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯก็จะขยายการลงทุ นในประเทศเวียดนาม เพราะมี ศักยภาพดี การเมืองมี
เสถียรภาพ บริ ษทั ฯเชื่อว่าจะทํารายได้ที่ Srithai Vietnam ได้ดี แต่ตอ้ งใช้เงินลงทุนมากพอสมควร ขณะนี้ คณะ
ผูบ้ ริ หารกําลังศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํา Srithai Vietnam ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เข้ามาซื้ อขายหุ ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ยงั ไม่ได้กาํ หนดว่าจะเริ่ มเมื่อใด
ข้อ 3 บริ ษทั ฯเคยศึกษาการแบ่งธุรกิจพลาสติกและเมลามีนออกเป็ น 2 บริ ษทั จดทะเบียนหรื อไม่ เนื่ องจากมี
การทําธุรกิจแตกต่างกัน โดยธุรกิจพลาสติกเป็ น Growth Company มากกว่าเมลามีน ทั้งนี้ ในส่ วนของ
พลาสติก อาจจะยังไม่รวมบริ ษทั ย่อย เพื่อให้ธุรกิจมีความชัดเจนขึ้น
นายสนัน่ อังอุบลกุล ชี้แจงว่า ขณะนี้บริ ษทั ฯยังไม่มีความพร้อม แต่ในอนาคตอาจจะแยกธุรกิจพลาสติกและ
เมลามีนออกจากกัน รวมทั้งธุรกิจ SNatur ด้วย เมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเลี้ยงตนเองได้แล้ว
ข้อ 4 ภายใน 5 ปี จากนี้ ยอดขายจะเป็ นอย่างไรเนื่ องจากอีก 5 ปี ข้างหน้า บริ ษทั ฯน่าจะเป็ น Truely Regional
Company ที่แท้จริ ง
นายสนัน่ อังอุบลกุล ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯมีเป้ าหมายไว้วา่ ในอีก 6 ปี ข้างหน้า บริ ษทั ฯจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอีก 1
เท่า คือจาก 10,000 ล้านบาท เป็ น 20,000 ล้านบาท
4. นายแสงชัย อุฬารพาณิ ชกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริ ษทั ฯได้คิดหรื อคาดการณ์เกี่ยวกับ Economy of Scale ใน
การลงทุนต่อจากนี้ไปอย่างไรบ้าง
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้แจงว่า ด้วยขนาดการลงทุนปี ละประมาณ 1,000 ล้านบาทนั้น บริ ษทั ฯคงลงทุนในแต่
ละปี ตามความเหมาะสม และพิจารณาผลตอบแทนในธุรกิจที่ ลงทุนว่ามีความใกล้เคียงหรื อเป็ นไปตามที่ได้
คาดการณ์ไว้ดว้ ย ซึ่งหากผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ บริ ษทั ฯก็จะชะลอการลงทุน
5. นายสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามรวม 3 ข้อดังนี้
ข้อ 1 วัตถุดิบที่ใช้ผลิต มาจากในประเทศหรื อไม่
ข้อ 2 บริ ษทั ฯได้พฒั นารู ปแบบสิ นค้าแบบอื่นๆ บ้างหรื อไม่ นอกจากถ้วย ชาม เก้าอี้
นายสนัน่ อังอุบลกุล ชี้แจงคําถามแรกว่า บริ ษทั ฯซื้ อวัตถุดิบจากในประเทศประมาณ 98% จาก ปตท. SCG
หรื อ HMC ส่วนคําถามข้อ 2 ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯได้ยกเลิกการผลิตสิ นค้าประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
แล้ว ซึ่ งเป็ นสิ นค้าใช้กาํ ลังคนมาก และมี Margin ไม่มาก ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมุ่งขยายผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ (Packaging) เนื่ องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เติบโตในกลุ่มประเทศ
อาเซียน บริ ษทั ฯจึงเน้นสิ นค้าที่มีอตั ราการเติบโตสู ง แต่ในขณะเดียวกันต้องใช้เทคโนโลยีที่ดีมากและมีการ
ลงทุนมาก เพื่อเลี่ยงคู่แข่งขันภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 20/20)
ข้อ 3 สิ นค้า Packaging มีคู่แข่งมากน้อยเพียงใด
นายสนัน่ อังอุบลกุล ชี้แจงว่าสิ นค้าเกี่ยวกับกล่องเก็บอาหารมี 3 ราย ซึ่งบริ ษทั ฯเข้าตลาดภายหลัง แต่ปัจจุบนั
ได้แซงหน้าคู่แข่งแล้ว ส่ วนสิ นค้าหลอด Preform มีคู่แข่ง 100 กว่าราย ซึ่ งผลิตสิ นค้ามากว่า 20 ปี ในขณะที่
บริ ษทั ฯผลิต Preform ได้เพียง 4 ปี แต่บริ ษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ที่สุด โดยขายต่างประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ส่วนสิ นค้า Closure มีคู่แข่งไม่เกิน 10 ราย และบริ ษทั ฯเป็ นผูน้ าํ เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ดี อาทิ เมื่อ 2
ปี ก่อน บริ ษทั ฯได้ผลิตขวดและฝานํ้าของไทยนํ้าทิพย์ ซึ่งเป็ นขวดและฝาที่เบาที่สุด
6. นายพิเชษฐ์ กนกอนันต์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า เป้ าหมายยอดขายปี ก่อน 10,000 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯทําได้ไม่
ถึง แต่ปีนี้มีการตั้งเป้ าหมายไว้ 10,500 ล้านบาทนั้น บริ ษทั ฯจะมียอดขายกว่า 10,000 ล้านบาทหรื อไม่ ในส่ วน
ของยอดขาย Packaging ที่มียอดขายสูงขึ้น ซึ่งเข้าใจว่า Margin อาจจะตํ่าลง ไม่ทราบว่าปี นี้ อัตรากําไรบริ ษทั ฯ
จะตํ่ากว่าปี ก่อนหรื อไม่
นายสนัน่ อังอุบลกุล ชี้แจงว่า ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ 5 ปี ก่อน คาดว่ายอดขายจะถึง 10,000 ล้านบาทในปี
พ.ศ. 2557 แม้วา่ ปี พ.ศ. 2556 เดิมคาดว่าจะทําให้ได้ถึง 10,000 ล้านบาทนั้น แต่บริ ษทั ฯทําได้เพียง 9,397 ล้าน
บาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจครึ่ งปี หลังของปี ก่อน ซึ่งบริ ษทั ฯก็รับได้ สําหรับในปี นี้ ที่ต้ งั เป้ ายอดขาย 10,500
ล้านบาทนั้น บริ ษทั ฯมัน่ ใจว่าจะมียอดขายถึง 10,000 ล้านบาท แต่อตั รา Gross Margin คงตํ่าลง เนื่ องจาก
Capital Intensive อย่างไรก็ตาม Net Margin เมื่อเที ยบผลประกอบการปี นี้ เที ยบกับปี ก่อน คาดว่ามี Net
Margin ในอัตราที่น่าพอใจ

ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีการเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจารณา
ประธานฯได้กล่าวขอบคุณและปิ ดประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา

ลงชื่อ …………………………. ประธานที่ประชุม
(นายสนัน่ อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ …………………………. เลขานุการที่ประชุม
(นายปริ ญช์ ผลนิวาศ)
เลขานุการบริ ษทั
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2 (หน้ าที่ 1/1)
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2557

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
(“PwC”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC ในรอบปี ที่ผา่ นมาเป็ นจํานวนเงิน 3.42 ล้านบาท และ 489.04 ล้านเวียดนามดอง
2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ ายค่าตอบแทนงานบริ การอื่นในส่ วนของการตรวจสอบตามที่ ตกลงร่ วมกัน ได้แก่ ค่า
ตรวจสอบตามข้อกําหนดของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) และการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมาเป็ นจํานวนเงินรวม 0.83 ล้านบาท และ 6.50
ล้านเวียดนามดอง โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าตอบแทนงานบริ การอื่นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบปี บัญชี พ.ศ.
2557 ครบถ้วนแล้ว
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 1/8)
ข้ อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล

: นางสิ ริพร ไศละสูต

อายุ

: 68 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วันทีเ่ ริ่มเป็ นกรรมการ

: 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
(รวมหุ้นทีถ่ ือครองโดยคู่สมรส)
ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ไม่มี
ร้อยละ 0.00

เปลีย่ นแปลงสุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
---

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หน่วย : หุน้
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ไม่มี
ร้อยละ 0.00

: ก่อนปี พ.ศ. 2557
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
: ปี พ.ศ. 2557
หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 2/8)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pennsylvania State University

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Certificate

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
(ก.พ.)
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
The Australian National University

ประกาศนียบัตร
นักบริ หารระดับสูง หลักสูตรที่ 1
ปริ ญญาบัตรการป้ องกัน
ราชอาณาจักร รุ่ นที่ 42
Certificate

สาขาวิชาหลัก
วิศวกรรมไฟฟ้ า
Energy Planning Programme
for Southeast Asia Countries
Leadership, Management and
Governance in The Public
Section

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 นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

2) กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

: ไม่มี
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 3/8)
2.2) บริษัทอืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
ที่ปรึ กษา
สํานักพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพองค์กร

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
-

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

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 6 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 7 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปั จจุบนั )
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 4/8)
ข้ อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล

: นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

อายุ

: 58 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, เลขานุการบริ ษทั ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร, และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่วนบัญชีและการเงิน

วันทีเ่ ริ่มเป็ นกรรมการ

: 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษัท :
(รวมหุ้นทีถ่ ือครองโดยคู่สมรส)
หน่วย : หุน้
ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เปลีย่ นแปลงสุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2,000,000*
ไม่มี
2,000,000
ร้อยละ 0.07
--ร้อยละ 0.07
* ปรับปรุ งจํานวนหุ ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของ
บริ ษทั ฯ จากเดิมหุน้ ละ 10 บาท เป็ น 1 บาท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบได้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2557
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 5/8)
การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2557 (ต่อ)
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy
หลักสูตร D&O Insurance Mitigating Directors Liabilities Risk
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร แนวปฏิบตั ิที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
หลักสูตร ASEAN CG Scorecard
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
: ปี พ.ศ. 2557
หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Wisconsin – Madison,
Wisconsin, U.S.A.

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บัญชี
บัญชี

ตําแหน่ ง
หัวหน้ากองวิเคราะห์และ
วางแผนการเงิน
ฝ่ ายการเงินและการบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การอาวุโส
กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ ายบัญชี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบัญชี
และการเงิน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2525 – 2532

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

บริ ษทั ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด
บริ ษทั เทเลคอมเอเซีย จํากัด (มหาชน)
กลุ่มธุ รกิ จการตลาดและการจัดจําหน่ ายเครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์

พ.ศ. 2532 – 2535
พ.ศ. 2535 – 2536
พ.ศ. 2536 – 2543

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

ตําแหน่ ง
กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี, ประธาน
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, เลขานุการบริ ษทั ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร, และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่วนบัญชีและการเงิน
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 6/8)
2) กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
2. บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
3. Srithai (Vietnam) Company Limited
4. Srithai (Hanoi) Company Limited
5. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
6. Srithai Superware India Limited
7. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
3. บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
4. บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
2.2) บริษัทอืน่
3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง

หมายเหตุ : นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 แต่ยงั คงทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรรมการ

: 13 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปั จจุบนั )
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 7/8)
ข้ อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล

: นายณพล เลิศสุมิตรกุล

อายุ

: 53 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

วันทีเ่ ริ่มเป็ นกรรมการ

: 31 ธันวาคม พ.ศ. 2536

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษัท :
(รวมหุ้นทีถ่ ือครองโดยคู่สมรส)
ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ไม่มี
ร้อยละ 0.00

เปลีย่ นแปลงสุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
---

หน่วย : หุน้
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ไม่มี
ร้อยละ 0.00

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: เป็ นบุตรนางศรี สุดา เลิศสุมิตรกุล และพี่ชายนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2557
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
: ปี พ.ศ. 2557
หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
University of Houston, Texas, U.S.A.

วุฒิการศึกษา
Associate of Applied Science
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สาขาวิชาหลัก
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 8/8)
ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการ, และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2529 - ปัจจุบนั

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

ตําแหน่ ง
กรรมการ, และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

2) กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
2.2) บริษัทอืน่
3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

กรรมการ
: ไม่มี

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 6 ครั้ง
: 21 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปั จจุบนั )
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เข้าประชุม 6 ครั้ง

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4 (หน้ าที่ 1/2)
นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่
(ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริ ษทั ฯได้กาํ หนดคํานิยามกรรมการอิสระดังนี้
(ก) ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 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 ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 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 ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ 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 มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯหรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การ
คํา นวณภาระหนี้ ดัง กล่ า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธีก ารคํา นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ 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 ้นที่ มีนัย 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 การทางวิชาชีพใดๆ 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 ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วน
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ยนื่ คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ 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 นใจในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษ ัทย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ โดยมี การ
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5 (หน้ าที่ 1/5)
คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ทีม่ สี ิทธิเข้ าร่ วมประชุมเพือ่ ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องด้วยบริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558) ในวันพุธที่ 29 เมษายน
พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุ ขสวัสดิ์
36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140 โดยบริ ษทั ฯจะดําเนิ นการลงทะเบี ยนด้วยระบบ
Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ฯจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป บริ ษทั ฯจึงขอชี้แจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้มีประกาศ เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2550 ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรื อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯเป็ นผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนแทน ดังนี้
1.1 บริ ษทั ฯได้แนบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ซึ่ งเป็ นแบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่ตอ้ งการมอบฉันทะไว้
ชัดเจนและตายตัวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ มาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้
1.2 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก ซึ่ งเป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะ
ทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน หรื อ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค ที่กาํ หนดไว้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุน
ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้น
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 ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
2. วิธีมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนิ นการ
ดังนี้
2.1 เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
2.1.1 ผูถ้ ือหุ ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ ง
เท่านั้น
2.1.2 ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ป รากฏชื่ อ ตามสมุ ด ทะเบี ย นเป็ นผู ้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้ ค ัสโตเดี 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 ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นโดยมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูล้ งทุน
ต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค เท่านั้น
3. เอกสารทีผ่ ้เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
3.1 บุคคลธรรมดา
3.1.1 กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หนังสื อเดินทาง หรื อใบขับขี่ และหาก
มีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมทีแ่ นบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุ มฉบับ
นี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการลงทะเบียนผู้ถือ
หุ้น
3.1.2 กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
- หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ และผูม้ อบฉันทะได้
ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น
- สําเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ั บมอบฉันทะ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง เป็ น
ต้น
ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมทีแ่ นบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุ มฉบับ
นี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ 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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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5 (หน้ าที่ 3/5)
-

สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งรั บรองสําเนาถูกต้องโดย
ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุซ่ ึ งแสดงตัวตนของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลนั้น
พร้อมรับรองสําเนาโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง
เป็ นต้น
ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมทีแ่ นบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุ มฉบับ
นี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ 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 ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งรั บรองสําเนาถูกต้องโดย
ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ น
ผูม้ อบฉันทะและลงชื่ อรั บรองสําเนาถูกต้อง เช่ น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อ
เดินทาง เป็ นต้น
- สําเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ั บมอบฉันทะ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสื อเดินทาง เป็ น
ต้น
ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมทีแ่ นบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุ มฉบับ
นี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ 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 ที่ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้คสั โตเดี ยน (Custodian) เป็ นผูล้ งนามใน
หนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ น
ผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
- หนัง สื อ ยื น ยัน ว่า ผูล้ งนามในหนัง สื อ มอบฉัน 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 วมการประชุมทีแ่ นบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุ มฉบับ
นี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการลงทะเบียนผู้ถือ
หุ้น
หากเอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และ
ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล
4. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯจะเริ่ มรับลงทะเบี ยนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชัว่ โมง หรื อตั้งแต่เวลา
13.00 น. เป็ นต้นไป ของวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดั การประชุมผู ้
ถือหุน้ ที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้
5. หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
5.1 วาระทัว่ ไป
5.1.1 การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสี ยงจากการส่ งบัตรลงคะแนน
จากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อจากหนังสื อมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนโดยให้นบั หนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง
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 ยงของผู้รับมอบฉั นทะวาระใดไม่ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสื อ
มอบฉันทะ ให้ ถือว่ าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ ถูกต้ อง และไม่ ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของ
ผู้ถือหุ้น
2) หากผูม้ อบฉันทะไม่ไ ด้ร ะบุ ความประสงค์ใ 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 กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผูถ้ ื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 นกรรมการเท่ าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามี ค ะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ น จํา นวนกรรมการที่ จะพึง มี ห รื อ จะพึง 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 จสิ้นวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีผตู ้ รวจสอบซึ่งเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกเพื่อทําหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 (หน้ าที่ 1/3)
ข้ อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – สกุล

: นายเอ้งฮัก นนทิการ

อายุ

: 58 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันทีเ่ ริ่มเป็ นกรรมการ

: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
(รวมหุ้นทีถ่ ือครองโดยคู่สมรส)
หน่วย : หุน้
ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เปลีย่ นแปลงสุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
59,000*
ไม่มี
59,000
ร้อยละ 0.00
--ร้อยละ 0.00
* ปรับปรุ งจํานวนหุ ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของ
บริ ษทั ฯ จากเดิมหุน้ ละ 10 บาท เป็ น 1 บาท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบได้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2557
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
: ปี พ.ศ. 2557
- ไม่มี -
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 (หน้ าที่ 2/3)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ

ตําแหน่ ง
รองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบริ หารเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2522 – 2534
พ.ศ. 2534 – 2538
พ.ศ. 2538 – 2541
พ.ศ. 2541 – 2544
พ.ศ. 2545 – 2548
พ.ศ. 2548 – 2554

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารศรี นคร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารเงินและตราสารหนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2) กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์
2.2) บริษัทอืน่ :

: ไม่มี

ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
กรรมการ

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

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

จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง

เข้าประชุม 2 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรรมการ

: 21 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปั จจุบนั )

ส่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการ
ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

: เฉพาะวาระที่ 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2558
เท่านั้น เนื่องจากนายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
นั้น ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั , กรรมการตรวจสอบ,
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7 (หน้ าที่ 1/1)
ขั้นตอนการเข้ าประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
ผู้ถือหุ้น
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
มาด้วยตนเอง
โต๊ะลงทะเบียน
(เริ่ม 13.00 น.)

บริษัทลงทะเบียน
การประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ
Barcode

ผู้ได้รับมอบฉันทะ
โต๊ะลงทะเบียน
(เริ่ม 13.00 น.)
แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร

แสดงเอกสารส่วนบุคคล
- แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(หน้า 42/54 - 46/54)
- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุมซึ่งมี Barcode

- แสดงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ
แบบ ค (แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น) ซึ่งกรอก
ข้อมูลและลงนามครบถ้วนทั้งผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
- แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(หน้า 42/54 - 46/54)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุมซึ่งมี Barcode
ตรวจเอกสาร
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนนเสียง
เข้าห้องประชุม
ประธานกล่าวเปิดประชุม
(เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียงในวาระนั้นๆ
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8 (หน้ าที่ 1/3)
ข้ อบังคับของบริษัทฯเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการ
ข้อ 12 คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจาํ นวนไม่เกิ นสิ บสองคนและไม่นอ้ ยกว่าห้าคน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการผูซ้ ่ ึ งจะมีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ 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 ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลื อกตั้งบุ คคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ 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 นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อ 19 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยหรื อไม่ก็ได้
ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจํานวนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ ง
ในห้าของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่ งในสิ บของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือ
หุน้
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8 (หน้ าที่ 2/3)
ข้อ 28 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวด้วย
และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่ อนวันประชุ ม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย
ข้อ 29 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 30 มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ 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 ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่ สําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
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 และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8 (หน้ าที่ 3/3)
ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนที่ ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 36 ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงิ นปั นผลให้กระทําภายในหนึ่ งเดื อนนับแต่วนั 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 มีหน้าที่ เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้ งที่ มีการพิจ ารณางบดุล บัญชี กาํ ไร
ขาดทุนและปั ญหาเกี่ยวกับบัญชี ของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ ้น 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 ริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
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