หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)
วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้ องประชุม สํ านักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้ องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
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ทะเบียนเลขที่ 0107536001516
ที่

รบ. 0401/59
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)
2. ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2558
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 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)
8. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่ สํานักงาน ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
10. รายงานประจําปี 2558 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในรู ปแบบ CD
11. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)
13. ข้อมูลทัว่ ไปและงบการเงินของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ด้วยบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 35
(ประจําปี พ.ศ. 2559) ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุ ม สํ านักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค บริษัท
ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้ องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558) ซึ่ ง
ประชุมเมือ่ วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ฯได้ส่งรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 34
(ประจําปี พ.ศ. 2558) ซึ่ งประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 1
2 / 59

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 34 (ประจําปี
พ.ศ. 2558) ซึ่ งประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริ 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. 2558 มี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2558 ของบริ ษทั ฯ ที่ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมนี้
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรรายงานที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี พ.ศ. 2558
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผา่ นมติ : วาระนี้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ป
สาระสําคัญได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
- สิ นทรัพย์รวม
11,107
10,516
9,895
9,170
- หนี้สินรวม
6,150
5,784
5,080
4,479
- ส่วนของผูถ้ ือหุน้
4,957
4,732
4,815
4,691
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- ยอดขาย
9,763
9,751
6,694
7,279
- กําไรสุทธิส่วนที่เป็ น
445
470
445
411
ของบริ ษทั ใหญ่
- กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.16
0.17
0.16
0.15
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : งบการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
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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. 2558 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. 2557
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. 2558
(ปี ทีเ่ สนอ)

พ.ศ. 2557

444,672,866
0.16

411,442,630
0.15

25,000,000
228,000,000
8.41
2,709,904,800

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

270,990,480
0.1000
60.94
26 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559

270,990,480
0.1000
65.86
27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558

3. หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.1000 บาท ผูถ้ ือหุ ้นที่
มีสิทธิ รับเงินปั นผลจะได้รับการเครดิตภาษีตามรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปั น
ผลดังนี้
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ส่ วนทีไ่ ด้ รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ที่มาจาก :
1. กําไรสุทธิของปี พ.ศ. 2552 และ 2553 (ส่วนที่เหลือ)
ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
2. กําไรสุทธิของปี พ.ศ. 2553 (ส่วนที่เหลือ)
ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.5
3. กําไรสุทธิของปี พ.ศ. 2553 และ 2554 (ส่วนที่เหลือ)
ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
4. กําไรสุทธิของปี พ.ศ. 2555 (ส่วนที่เหลือ)
ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23
รวมเงินปันผลส่ วนทีไ่ ด้ รับเครดิตภาษี
ส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ที่มาจาก :
1. กําไรสุทธิของปี พ.ศ. 2552 (ส่วนที่เหลือ)
ที่ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาคํานวณภาษี เงิ นได้นิติบุคคลส่ วนที่ ได้หักผล
ขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
2. รายได้เงินปั นผลของปี พ.ศ. 2552 – 2555 (ส่วนที่เหลือ)
ที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาคํานวณเป็ นเงินได้เพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. กําไรสุทธิของปี พ.ศ. 2555 (ส่วนที่เหลือ)
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
รวมเงินปันผลส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับเครดิตภาษี
รวมเงินปันผลทั้งหมด

0.0220 บาท/หุน้
0.0125 บาท/หุน้
0.0386 บาท/หุน้
0.0176 บาท/หุน้
0.0907 บาท/หุ้น

0.0012 บาท/หุน้
0.0020 บาท/หุน้
0.0061 บาท/หุน้
0.0093 บาท/หุ้น
0.1000 บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั :
1. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ.
2558 (ผลการดําเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2558) เพื่อสํารองตามกฎหมาย
เป็ นจํานวนเงิน 25,000,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.1000 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 270,990,480 บาท คิดเป็ นร้อยละ
60.94 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลที่กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ
2. บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
3. บริ ษทั ฯกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 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
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วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี พ.ศ. 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”)
ได้ปฏิบตั ิหน้าที่สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2558 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
4. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี
รายเดิ มปฏิ บัติหน้า ที่ ตรวจสอบหรื อสอบทาน และแสดงความเห็ น ต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั มาแล้วห้ารอบปี บัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่
สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้ และบริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
รายที่ พน้ จากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ เนื่ องจากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที่ผูส้ อบบัญชีรายดังกล่าว
พ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั :
1. บริ ษทั ฯมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาจาก
1) ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร
2) การมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
3) ผลการปฏิบตั ิงานและการให้คาํ รับรองงบการเงินได้ทนั เวลาอย่างสมํ่าเสมอ
4) ค่าสอบบัญชีที่สาํ นักงานสอบบัญชีเสนอมา
2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั 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. 2558 ดังปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 2
3. รายชื่อของผูส้ อบบัญชีจาก PwC ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วมีดงั ต่อไปนี้
1) นายชัยศิริ เรื องฤทธิ์ชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 หรื อ
2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรื อ
3) นายประสิ ทธิ์ เยือ่ งศรี กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174
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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
อนึ่ง นายชัยศิริ เรื องฤทธิ์ ชัย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 จะทําการสอบบัญชีของ
บริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2559 เป็ นปี แรก แทนนายวิเชี ยร กิ่ งมนตรี ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
เลขที่ 3977 ซึ่งทําการสอบบัญชีของบริ ษทั ฯมาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558)
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 1,900,000 บาท (หนึ่ งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาเป็ นเงินจํานวน 100,000 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 โดยเป็ นการ
ปรั บค่าตอบแทนขึ้ นครั้ งแรกตามภาวะเศรษฐกิ จและขอบเขตของงานตรวจสอบภาย
หลังจากคงค่าตอบแทนเท่าเดิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
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) นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายเอ้งฮัก นนทิการ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของกรรมการแต่ละคนดังปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 3 และ
เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั ฯจึง
ขอชี้แจงนิยามของกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯยึดถือในการปฏิบตั ิและมีความสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่ ง
ที่ ส่งมาด้ วย 4
3. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่จะ
พ้นจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระแล้ว แต่เนื่ องจากมีกรรมการที่ จะพ้นจากตําแหน่งตาม
กําหนดวาระ 2 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเป็ นผูม้ ี
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ส่ ว นได้ เ สี ย ในวาระนี้ จึ ง ทํา ให้ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ า ตอบแทนไม่ ค รบองค์ป ระชุ ม และไม่ อ าจมี ม ติ เ สนอการต่ อ วาระของกรรมการได้
ดังนั้น ที่ ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของการต่อวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการทั้ง 3 คน ก่อนนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
4. อนึ่ ง ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 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 คน เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มีความรอบรู ้ในธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รอบคอบ ระมัด ระวัง ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต และมี ค วามโปร่ ง ใส โดยไม่ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ กอปรกับได้อุทิศเวลา ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ อัน
นํามาซึ่ งประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม นอกจากนี้ นายวิโรจน์
เลาหะพันธุ์ และนายเอ้งฮัก นนทิ การ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิ ยาม
กรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและของบริ ษทั ฯ และปฏิบตั ิหน้าที่
ในฐานะกรรมการที่ มี ความเป็ นอิ สระตลอดระยะเวลาที่ ดาํ รงตําแหน่ งถึ งปั จ จุ บัน ได้อ ย่า ง
เหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน
กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
จํานวนเสี ยงที่ ตอ้ งใช้ผ่านมติ : เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2559
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. 2559 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)
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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

พ.ศ. 2559
(ปี ทีเ่ สนอ)

พ.ศ. 2558

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

รวมเป็ นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสําหรับปี พ.ศ. 2559 จํานวนเงินไม่เกิน 2,490,000 บาท
อนึ่ ง บริ ษทั ฯไม่มีการให้สิทธิ ประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการแต่ละชุดข้างต้น และไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนหรื อสิ ทธิประโยชน์ใดๆ ให้แก่คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผา่ นมติ : ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯข้ อ 3 วัตถุประสงค์
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 31 กําหนดว่า “บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง”
2. บริ ษทั ฯมีความประสงค์จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯตามที่ระบุในหนังสื อบริ คณห์
สนธิขอ้ 3 จากปั จจุบนั จํานวน 32 ข้อ เป็ น 36 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการประกอบกิจการ
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และการดําเนิ นงานของสํานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ และรองรับกับการพิจารณาการจด
ทะเบียนสํานักงานใหญ่ขา้ มประเทศกับกรมสรรพากรในอนาคต เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีการ
ลงทุ น และประกอบธุ ร กิ จ ผ่า นบริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว มในต่ า งประเทศ ตลอดจนมี
กิจกรรมการดําเนิ นงานในลักษณะของการให้บริ การสนับสนุ นแก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วมดังกล่าว ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย อินโดนี เซี ย และมาเลเซี ย และมีแนวโน้มที่จะขยาย
ขอบเขตการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ อีกในอนาคต โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯข้อ 3 วัตถุประสงค์ จากเดิมจํานวน 32 ข้อ เป็ น 36 ข้อ
โดยเพิ่มเติมข้อ 33, 34, 35 และ 36 เพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของบริ ษทั ฯและรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจบริ ษทั ฯในอนาคต ซึ่งมีขอ้ ความดังนี้
“33. ประกอบกิจการสํานักงานใหญ่ ข้ามประเทศ รวมถึงการให้ บริ การด้ านการบริ หารหรื อ
ด้ านเทคนิค การให้ บริ การสนับสนุน หรื อการบริ หารเงิน แก่ วิสาหกิจในเครื อหรื อสาขาของตน
ไม่ ว่าวิสาหกิจในเครื อหรื อสาขานั้นจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรื อในต่ างประเทศ และประกอบ
กิจการบริ ษัทการค้ าระหว่ างประเทศตามขอบเขตของสํานักงานใหญ่ ข้ามประเทศ
34. ประกอบกิ จ การให้ บริ การสนั บ สนุ น รวมถึ ง การให้ บริ การสนั บ สนุ น ในเรื่ อง การ
บริ หารงานทั่ วไป การวางแผนทางธุรกิ จ การประสานงานทางธุ รกิ จ การจั ดหาวัตถุดิบและ
ชิ ้นส่ วน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้ านเทคนิ ค การส่ งเสริ มด้ านการตลาด
และการขาย การบริ หารด้ านงานบุคคลและการฝึ กอบรม การให้ คาํ ปรึ กษาด้ านการเงิ น การ
วิเคราะห์ และวิจัยด้ านเศรษฐกิ จและการลงทุ น หรื อการจั ดการและควบคุมสิ นเชื่ อ และการ
ให้ บริ การสนับสนุนอื่นๆ
35. ประกอบกิจการบริ หารเงิ น รวมถึงการบริ หารเงิ นของศูนย์ บริ หารเงิ นตามกฎหมายว่ าด้ วย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
36. ประกอบกิจการบริ ษัทการค้ าระหว่ างประเทศ รวมถึงการจัดซื ้อและขายสิ นค้ า วัตถุดิบ และ
ชิ ้นส่ วน หรื อ ให้ บริ การเกี่ ยวกั บการค้ า ระหว่ างประเทศแก่ นิ ติบุค คลที่ ตั้งขึ ้นตามกฎหมาย
ต่ างประเทศ ซึ่ งได้ แก่ การจัดหาสิ นค้ าและวัตถุดิบ การเก็บรั กษาสิ นค้ าและวัตถุดิบระหว่ างรอ
การส่ งมอบ การจัดทําหี บห่ อและบรรจุภัณฑ์ การขนส่ งสิ นค้ า การประกันภัยสิ นค้ า หรื อการให้
คําปรึ กษาแนะนําและบริ การด้ านเทคนิคและฝึ กอบรมเกี่ยวกับสิ นค้ า”
จํานวนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ผ่านมติ : ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษทั ฯขอเรี ยนว่า
1. ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ ผ่านทาง
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2.

3.

4.

5.

6.

เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯและระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ELCID) ซึ่ งภายหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอเรื่ องเข้าสู่การพิจารณา
บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559) ใน
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
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
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
กรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯใคร่ ขอความกรุ ณาจาก
ท่าน โปรดแต่งตั้งนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 6) เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนท่าน โดยการส่ งหนังสื อมอบ
ฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามในสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย
5 ถึง
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ – เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ 0-2427-0088 ต่อ 2204
ทั้งนี้ กรุ ณาส่ งถึงบริ ษทั ฯล่วงหน้าก่อนการประชุม คือภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้กรรมการ
อิสระสามารถใช้สิทธิใช้เสี ยงแทนท่านได้
บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานประจําปี 2558 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 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 1/23)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)
ประชุม ณ ห้ องประชุมอาคาร 3 ชั้น 4
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
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 7 คน ดังนี้
1. นายสนัน่ อังอุบลกุล
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
3. นายเอ้งฮัก นนทิการ
4. นางสิ ริพร ไศละสูต
5. นายมานิต อติวานิชยพงศ์
6. นายณพล เลิศสุมิตรกุล
7. นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
กรรมการที่ไม่เข้าร่ วมประชุม
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ผู้บริหารระดับสู ง
1. นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
3. นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
5. นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
7. นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์

2. นายประยูร ขจิตต์
4. นายภาวัต เฉลิมพงศ์
6. นายราเกส ซิงห์

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2. นางสาวจุฑามาศ อ้นมงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทีป่ รึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สํานักงานกฎหมายนิตปิ รีชา จํากัด
1. นายปรี ชา เตชะมวลไววิทย์
2. นางสาวเลิศลักษณ์ เกาะสมบัติ
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานกรรมการ “ประธานฯ” ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เริ่ มประชุมเวลา 14.10 นาฬิกา
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 2/23)
ประธานฯกล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ มาเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ.
2558) 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
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุมแทนรวม 173 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 1,573,896,571 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
58.08 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ องค์ประชุมครบตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯแล้ว จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ประธานฯได้กล่าวแนะนํา กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ป่ วยกระทันหัน จึงไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
ประธานฯมอบหมายให้น ายปริ ญช์ ผลนิ วาศ กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ที่ประชุ มทราบถึ งเรื่ อ ง
ระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่ องระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนดังนี้
1. เรื่ องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ของหุ ้น
สามัญจากเดิมหุ ้นละ 10 บาท เป็ นหุ ้นละ 1 บาท และเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้วจาก
เดิ ม 270,990,480 หุ ้น เป็ น 2,709,904,800 หุ ้น ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 33 ประจําปี พ.ศ.
2557
1.2 นางศรี สุดา เลิศสุมิตรกุล กรรมการบริ ษทั ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม พ.ศ.
2558 จึงทําให้ปัจจุบนั มีกรรมการจํานวน 8 คน
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
และรวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดจด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
3. เอกสารที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ
3.1 หนังสื อเชิ ญประชุ ม ใหญ่ สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 34 (ประจํา ปี พ.ศ. 2558) มี ท้ ัง หมด 54 หน้า (“หนังสื อเชิ ญ
ประชุมฯ”)
3.2 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)
3.3 รายงานประจําปี 2557 ในรู ปแบบ CD
3.4 ข้อมูลทัว่ ไปและงบการเงิน มีท้ งั หมด 9 หน้า
3.5 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 3/23)
4. การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.1 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. 2557 ซึ่ งเมื่อครบ
ตามเวลาที่กาํ หนดไว้แล้ว ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดได้ใช้สิทธิ ดงั กล่าว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้พิจารณาบรรจุวาระ
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมฯ
4.2 การมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถมาร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองแต่ตอ้ งการใช้สิทธิ ในการร่ วมประชุมครั้งนี้ ตามนโยบายกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ จึงได้เสนอกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายเอ้งฮัก นนทิ การ เป็ นตัวแทนผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประธานฯได้แนะนําเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของนายเอ้งฮัก นนทิการ ปรากฏ
ตามเอกสารประกอบหนังสื อเชิญประชุมฯในหน้า 47/54 – 49/54
4.3 การมีสกั ขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ฯได้จดั เตรี ยมและจัดหาสักขีพยานการตรวจนับคะแนนที่เป็ นกลาง เพื่อให้การนับคะแนนเสี ยงลงมติในแต่
ละวาระการประชุมมีความโปร่ งใสและยุติธรรม โดยบริ ษทั ฯได้มอบหมายให้นางสาวเลิศลักษณ์ เกาะสมบัติ ที่
ปรึ กษาด้านกฎหมายของบริ ษทั ฯ เป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ซึ่ งประจําอยูโ่ ต๊ะนับคะแนนแล้วและได้ขอ
เชิญตัวแทนผูถ้ ือหุน้ จากที่ประชุม เพื่อร่ วมเป็ นสักขีพยานการนับคะแนน ผูถ้ ือหุ ้นที่อาสาเป็ นสักขีพยานการตรวจ
นับคะแนนคือ นายณัฐ นภาภาค ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายนายสุมิตร วาลีย ์
5. การดําเนินการประชุม
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระการประชุมในหนังสื อเชิญประชุมฯ โดยกรรมการจะนําเสนอ
ข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสี ยงลงคะแนน ในระหว่างที่
กําลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสี ยงและรอผลคะแนนอยูน่ ้ นั จะขออนุญาตจากที่ประชุมให้มีการพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป
ก่อน เพื่อไม่ให้เสี ยเวลาของผูถ้ ือหุ ้น แล้วจึ งมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว หากผูถ้ ือหุ ้นรายใดที่ประสงค์
สอบถาม/แสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อบริ ษทั ฯจะได้บนั ทึกไว้อา้ งอิงในรายงานการประชุมต่อไป
6. การนับคะแนนเสี ยง/การลงมติ
กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยการสอบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเองท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ยกมือขึ้น และหากมีผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดยกมือไม่
เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯจะรับบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ที่ยกมือเพื่อลงมติดงั กล่าว โดยผูเ้ ข้าประชุม
ทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุม และถือว่าผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้
ยกมือในที่ประชุม มีมติอนุมตั ิหรื อเห็นด้วย ตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 4/23)
กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้มาประชุมแทน
บริ ษทั ฯได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะเป็ น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนด 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 ส่งพร้อมหนังสื อเชิญประชุมฯ
แบบ ค เป็ นแบบที่ ใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและผูด้ ูแลหุน้
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนดให้ผูถ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสี ยงได้
• ในการลงคะแนนเสี ยงของกรณี มอบฉันทะ ให้ผูร้ ั บมอบฉัน ทะมี สิ ทธิ พิจ ารณาและลงมติ แ ทนได้ตามที่
เห็นสมควร จะใช้วธิ ีการเดียวกันกับกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
• หนังสื อมอบฉันทะที่ ผูม้ อบฉันทะได้แสดงความประสงค์ของการจะออกเสี ยงอย่างใดอย่า งหนึ่ งไว้แล้ว
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกการออกเสี ยงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนลงทะเบียน และใช้นบั เป็ นมติที่ประชุม
เรี ยบร้อยแล้ว โดยบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะจะแสดงข้อความว่าได้บนั ทึกการลงคะแนนใน
วาระนั้นๆ แล้ว
• ในการลงมติของแต่ละวาระ บริ ษทั ฯจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยง ไม่เห็นด้วย และ งดออก
เสี ยง เพื่อสรุ ปผลการลงคะแนนเสี ยง เมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุมแล้ว บริ ษทั ฯขอให้ผถู ้ ือหุ ้นคืนบัตรลงคะแนน
เสี ยงให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯด้วย
• ในการออกเสี ยงลงคะแนนนั้น ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่
ตนถืออยู่ โดย 1 หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งคือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่ วน
ได้ ยกเว้นกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
• การประมวลผลการนับคะแนน
ระบบคอมพิวเตอร์ จะนําคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ตามความประสงค์ของผูถ้ ือ
หุน้ ที่ระบุไว้ชดั เจนในหนังสื อมอบฉันทะ และบริ ษทั ฯได้บนั ทึกคะแนน ณ จุดลงทะเบียนมาประมวลผล รวม
กับคะแนนจากการลงมติในห้องประชุม ที่บริ ษทั ฯจะดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะเฉพาะรายที่ ลงคะแนนเสี ยง “ไม่เห็ นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เพื่อนํามาหักออกจากจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม และถือว่าคะแนนเสี ยงส่วนที่เหลือเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงมติ “เห็นด้วย” ตามที่เสนอ
ในระเบียบวาระนั้นฯ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 5/23)
7. มติของที่ประชุม
มติที่ประชุมในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ
ที่ 30 ยกเว้นวาระที่ 7 “พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2558” ต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ซึ่งเป็ นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535
8. การตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯบรรจุวาระที่ 8 “เรื่ องอื่นๆ” ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมฯ หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีความประสงค์ซกั ถามข้อมูล
ใดๆ เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระประชุม บริ ษทั ฯขออนุญาตตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในวาระที่ 8 นี้ เพื่อไม่เป็ นการเสี ยเวลา
กับผูถ้ ือหุน้ รายอื่นและกระทบต่อการพิจารณาวาระในขณะนั้น
9. ข้อมูลเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดดังนี้
1. การประชุมต้องเป็ นไปตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม คือ วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 เว้นแต่
ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาประชุม
2. เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามลําดับวาระแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจํานวน
หุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด คือ ไม่นอ้ ยกว่า 903,301,601 หุ ้น จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่
กําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมก็ได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯใคร่ ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ ้นที่จะขอไม่เปลี่ยนลําดับวาระ หรื อเพิ่มเติมวาระการประชุม
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผูถ้ ือหุ ้นท่านอื่นที่อาจไม่ได้เข้าร่ วมประชุม หรื อไม่ได้อยูใ่ นที่ประชุม ในการให้ได้รับข้อมูล
หรื อร่ วมพิจารณาข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน อันเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯได้เข้าสู่วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557) ซึ่งประชุ มเมื่อวัน
อังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ประธานฯมอบหมายให้นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ เลขานุการบริ ษทั ดําเนิ นการประชุมวาระที่ 1 นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ
ได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557) ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 และได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทั้งหมด 20 หน้า ดังปรากฏในหนังสื อ
เชิญประชุมฯตั้งแต่หน้าที่ 11/54 ถึงหน้าที่ 30/54 ซึ่งในวาระนี้ใช้เสี ยงข้างมากของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับรอง หากไม่มีผใู ้ ด
ขอแก้ไขหรื อเพิ่มเติมก็จะถือว่าที่ประชุมรับรอง
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 6/23)
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ.2557) ซึ่ งประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
1,581,545,271 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
13,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมจํานวนเสียง 1,581,558,471 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ทีผ่ ่านมา

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนิ นงานในปี พ.ศ. 2557 เปรี ยบเทียบกับปี
พ.ศ. 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดขาย (ล้ านบาท)
พลาสติก
เมลามีน
แม่พิมพ์และสิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
รวม
กําไรขั้นต้น (%)
กําไรสุ ทธิ
ร้อยละต่อยอดขาย

ปี พ.ศ. 2557
7,124
1,952
675
9,751
19.2%
470
4.8%

ปี พ.ศ. 2556 % เปลีย่ นแปลง
6,747
6%
2,009
(3%)
641
5%
9,397
4%
19.6%
487
(3%)
5.2%

พร้อมทั้งรายงานยอดขายและอัตรากําไรขั้นต้นของไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นตัวเลขประมาณการ เนื่องจากงบการเงินยัง
ไม่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี โดยเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ดังนี้
ประมาณการยอดขายของไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 มีจาํ นวน 2,261 ล้านบาท แบ่งเป็ นธุรกิจพลาสติก 1,725 ล้านบาท
ธุรกิจเมลามีน 425 ล้านบาท และธุรกิ จแม่พิมพ์และสิ นค้าซื้ อมาเพื่อขาย 111 ล้านบาท โดยยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 1%
อัตรากําไรขั้นต้นเพิม่ ขึ้นจาก 19.6% เป็ นประมาณ 20.7% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ในปี พ.ศ. 2557 ด้วยสถานการณ์การเมืองที่ไม่สงบก่อนเกิดรัฐประหาร ทําให้ความเชื่อมัน่ การบริ โภคลดลงอย่าง
มาก แม้ภายหลัง การรั ฐ ประหาร เศรษฐกิ จ ก็ ย งั ไม่ ดี ข้ ึ น รวมทั้ง พื ช ผลการเกษตรมี ร าคาตกตํ่า กระทบต่ อ การบริ โ ภค
ขณะเดียวกันปั ญหาหนี้ ครัวเรื อนสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญทําให้เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2557 ไม่ดีข้ ึนต่อเนื่ องมาถึงไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯคาดว่าในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558 เศรษฐกิ จของประเทศไทยจะดี ข้ ึน ซึ่ งจะทําให้ผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯปรับตัวดีข้ ึนตามไปด้วย
ส่วนวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 เม็ดพลาสติกมีการปรับราคาเมื่อเทียบกับ
ราคาในช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 7/23)
- PE หรื อ Polyethylene ราคาต่อกิ โลกรัมในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 อยูใ่ นช่วงราคา 42.00 – 43.00 บาท
เปรี ยบเที ยบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ที่อยูใ่ นช่วงราคา 51.00 – 52.50 บาท หรื อคิดเป็ นราคาเฉลี่ยลดลงประมาณ
17.7%
- PP หรื อ Polypropylene ราคาต่อกิโลกรัมในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 อยูใ่ นช่วงราคา 41.00 – 44.00 บาท
เปรี ยบเที ยบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ที่อยูใ่ นช่วงราคา 52.00 – 53.50 บาท หรื อคิดเป็ นราคาเฉลี่ยลดลงประมาณ
19.6%
- PET หรื อ Polyethylene Terephthalate ราคาต่อกิโลกรัมในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 อยูใ่ นช่วง 31.00 – 33.00 บาท
เปรี ยบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน ที่ราคาประมาณ 46.50 บาท หรื อคิดเป็ นราคาเฉลี่ยลดลงประมาณ 30.5%
ราคาเม็ดพลาสติกจะเกี่ ยวข้องกับราคานํ้ามันดิบโดยราคานํ้ามันดิ บในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2557 ลดลงมาประมาณ
50% จากราคาประมาณ 101 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อบาเรล เหลือประมาณ 50 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาต่อบาเรล ทําให้ราคา
เม็ดพลาสติกลดลงเร็ วมาก ซึ่งไม่เป็ นผลดีต่อผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะผูค้ า้ นํ้ามันและผูค้ า้ เม็ดพลาสติก เนื่องจากสิ นค้าคงคลัง
ที่มีอยูน่ ้ นั มีตน้ ทุนสูง ทําให้ผปู ้ ระกอบการไม่กล้าซื้อวัตถุดิบเพิ่ม เพราะเกรงว่าราคาจะลดลงอีก ในส่วนของบริ ษทั ฯก็เร่ งขาย
สิ นค้าคงคลังให้เร็ วที่สุด โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2557 จึงมีผลต่ออัตรากําไร ตลอดจนใช้นโยบายซื้ อวัตถุดิบเป็ นราย
สัปดาห์และซื้อเท่าที่จาํ เป็ น
นอกจากนี้ การตั้งราคาขายสิ นค้าธุรกิจพลาสติกของบริ ษทั ฯเป็ น Cost Plus คือ บวก Margin กับต้นทุนสิ นค้า
แตกต่างจากธุรกิจเมลามีน ซึ่งเป็ นสิ นค้าที่บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของตราสิ นค้าคือ Superware และบริ ษทั ฯสามารถกําหนดราคาขาย
เอง ดังนั้น การที่ บริ ษทั ฯยังสามารถขึ้นราคาขายสิ นค้าพลาสติ กได้น้ นั แสดงว่าลูกค้ายังคงชื่ นชอบสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
ประกอบกับบริ ษทั ฯลงทุนเพิ่มเติม และขยายการขายสิ นค้าประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับนํ้าดื่มและอาหาร ซึ่ งเป็ นกลุ่มสิ นค้า
Sun Rise ที่ผบู ้ ริ โภคต้องใช้ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่วา่ จะดีหรื อไม่ดี ทําให้ไม่มีผลกระทบกับบริ ษทั ฯมากนัก
ส่วนผลิตภัณฑ์เมลามีนซึ่งเป็ นสิ นค้าคงทน และมีราคาขายคงที่ ทําให้ยอดขายของผลิตภัณฑ์เมลามีนลดลง แต่ก็ไม่
มาก ซึ่งบริ ษทั ฯประเมินผลประกอบการแล้วยอมรับได้ และในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 นี้ ที่ยอดขายยังไม่สูงก็ถือว่าไม่เป็ นสิ่ ง
ที่ผิดปกติ
ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยการตั้งโรงงานที่ฮานอย ประเทศ
เวียดนาม ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็ จในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558 นี้ และเริ่ มผลิตในไตรมาสถัดไป การเริ่ มธุรกิจใหม่น้ ี
อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯบ้าง
ธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์เมลามี น บริ ษทั ฯมองเห็ นโอกาสการเปิ ดตลาดต่างประเทศในกลุ่ม CLMV คื อ ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิ ยม
เวียดนาม ซึ่ งประชากรมีรายได้ต่ าํ บริ ษทั ฯจึ งผลิตสิ นค้ารองรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มดังกล่าว โดยหาวัตถุดิบที่ มีราคาตํ่า เพื่อให้
สามารถขายได้ในราคาที่ถูกลง คาดว่าในปี พ.ศ. 2558 นี้ จะผลิตสิ นค้าเมลามีนประเภทดังกล่าวได้ ทําให้ยอดขายผลิตภัณฑ์
เมลามีนโดยรวมไม่ลดลง

18 / 59

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 8/23)
ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯได้เปิ ดดําเนิ นการ Srithai Super Outlet อย่างไม่เป็ นทางการแล้ว ที่จงั หวัดชลบุรี และจะทูล
เชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จมาเป็ นองค์ประธานเปิ ด Srithai Super Outlet อย่าง
เป็ นทางการประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 นี้ ซึ่งบริ ษทั ฯเชื่อมัน่ ว่าจะประสบความสําเร็ จในธุรกิจดังกล่าว เนื่ องจากเป็ น
การขายไม่ผ่าน Modern Trade ทําให้มีอตั รากําไรดีข้ ึน ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯก็จะมีขอ้ มูลเพื่อให้เข้าใจความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้นด้วยว่าต้องการสิ นค้าประเภทใด หากธุรกิจดังกล่าวประสบความสําเร็ จก็อาจขยายไปตั้งใน 4 มุมเมือง ทั้งนี้
สถานที่ต้ งั ของ Srithai Super Outlet ปั จจุบนั ไม่ถือว่าดีมากนัก เนื่ องจากนําโกดังสิ นค้าเก่ามาปรับปรุ ง แต่ก็เป็ นการทดลอง
ธุรกิจโดยไม่มีความเสี่ ยงและเป็ นการประชาสัมพันธ์ Brand บริ ษทั ฯได้ดว้ ย
บริ ษทั ฯเชื่อมัน่ ว่า ผลิตภัณฑ์เมลามีนยังเติบโตได้ ด้วยเป็ นผูผ้ ลิตเมลามีนรายใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งปั จจุบนั มีการ
ลงทุนตั้งโรงงานที่ประเทศอินเดีย มีผบู ้ ริ หารและพนักงานคนไทยที่มีศกั ยภาพไปบริ หารจัดการ จึงเชื่อว่าธุรกิจเมลามีนใน
ประเทศอินเดียจะโตขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้า
นอกจากนี้ การที่บริ ษทั ฯเปิ ดดําเนิ นการมา 51 ปี แล้ว ตลอดจนมีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2557
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯจึงได้ Rebranding โลโก้บริ ษทั ฯใหม่ เพื่อให้มีความเป็ นสากลและรองรับธุรกิจที่หลากหลาย ดังนี้
Brand บริ ษทั ฯ (Corporate Brand)
Brand สิ นค้า
Brand ประเภทธุรกิจ

ในประเทศเวียดนาม ซึ่ งมีบริ ษทั ย่อยตั้งอยู่ บริ ษทั ฯก็มีแผนงานนําบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมาจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ด้วย ขณะนี้ ได้ให้บริ ษทั ที่ ปรึ กษา เอเซี ย พลัส จํากัด เป็ นที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน คาดว่าในไตรมาสที่ 3 หรื อไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2559 ก็จะนําเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้
ประธานฯเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ ซักถามข้อสงสัย
1. นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม 5 ข้อดังนี้
ข้อ 1 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของบริ ษทั ฯเป็ นการรับจ้างผลิตหรื อไม่
ประธานฯชี้แจงว่าใช่
ข้อ 2 เป็ นที่น่าเสี ยดายว่าบริ ษทั ฯไม่สามารถทํากําไรได้เพิ่มขึ้น เมื่อราคาวัตถุดิบลดลงประมาณ 20% ใช่
หรื อไม่
ประธานฯชี้แจงว่า บริ ษทั ฯยังสามารถทํากําไรได้ในสถานการณ์ที่ราคาวัตถุดิบลดลง อันเนื่ องมาจาก
ราคานํ้ามันลดลง เพราะธุ รกิ จที่ เกี่ ยวกับปิ โตรเคมี ต้องไหวตัวให้ทนั โดยการเร่ งขายสิ นค้าคงคลัง
เนื่องจากมีตน้ ทุนเก่าที่สูง
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 9/23)
ข้อ 3 ผลิตภัณฑ์เมลามีน บริ ษทั ฯก็ไม่ได้ประโยชน์จากราคาวัตถุดิบลดลง และราคาสิ นค้าเมลามีนไม่ได้ถูก
ลงใช่หรื อไม่
ประธานฯชี้แจงว่า ราคาวัตถุดิบเมลามีนไม่ได้ลดลง และราคาสิ นค้าเมลามีนยังคงเหมือนเดิม
ข้อ 4 ตามที่ประธานฯแจ้งว่าจะนํา Srithai (Vietnam) Company Limited (“Srithai Vietnam”) เข้าซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น Srithai Vietnam มีกาํ ไรมากน้อยเพียงใด และมีธุรกิ จแตกต่างจากบริ ษทั แม่
อย่างไร มีจุดขายอะไรเพิ่มเติมบ้าง
ประธานฯชี้ แจงว่ า บริ ษัท ฯจะนํา Srithai Vietnam เข้า ซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ซึ่ งผล
ประกอบการของ Srithai Vietnam ในปี พ.ศ. 2557 มีผลกําไรประมาณ 80-90 ล้านบาท ในส่ วนของ
ลักษณะธุรกิจ ขอมอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ชี้แจง
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจของ Srithai Vietnam ว่ามี 3 ธุรกิจหลักดังนี้
1) ธุรกิจเมลามีน ซึ่งเพิ่งเริ่ มดําเนินการไม่กี่ปีที่ผา่ นมา แต่ก็มีโอกาสที่ดี เพราะประชากรในประเทศ
เวียดนามมีมากกว่า 90 ล้านคน ส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วงวัยทํางาน มีกาํ ลังซื้ อมาก และมี GDP
โตประมาณ 5-6% มาตลอด
2) ธุรกิจพลาสติก มีผลิตภัณฑ์เหมือนบริ ษทั ฯ แต่มีผลิตภัณฑ์หลักๆ เช่น หมวกกันน็อค ถังบรรจุสี
และสิ นค้ากลุ่ม Houseware เป็ นต้น
3) ธุรกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ ม คือ ฝาขวดและหลอด Preform ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของ Srithai
Vietnam มีสัดส่ วนของยอดขายถึง 80% ของยอดขายบริ ษทั เพราะมีลูกค้าเป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องดื่ ม
ระดับโลก 2 ราย โดย Srithai Vietnam ผลิตและขายสิ นค้าประมาณ 50-60% ให้ลูกค้าดังกล่าว
รายหนึ่งที่มีการจัดจําหน่ายทัว่ ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ และเป็ นเหตุผลหนึ่งที่
มีการลงทุนตั้งโรงงานใหม่ทางเหนือของประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับลูกค้าดังกล่าว
ดังนั้น หากพิจารณาตัวสิ นค้า ไม่มีอะไรแตกต่างจากบริ ษทั ฯ แต่จะแตกต่างในกลุ่มลูกค้า โดย
Srithai Vietnam รองรับลูกค้าฝั่งตะวันออกของประเทศไทย และธุรกิจในประเทศไทยจะรองรับ
ลูกค้าฝั่งตะวันตก
นอกจากนี้ ข้อดีของการมีธุรกิจนี้ใน Srithai Vietnam เพราะการมีลูกค้ารายใหญ่ระดับโลก ถือว่า
บริ ษทั ฯมี Backup Plan หรื อแผนฉุกเฉิ นรองรับในกรณี ที่บริ ษทั ฯหรื อ Srithai Vietnam บริ ษทั ใด
บริ ษทั หนึ่ ง ไม่สามารถผลิ ตสิ นค้ารองรั บลูกค้า ก็จะเคลื่ อนย้ายแม่พิมพ์เพื่อไปใช้ผลิ ตในอี ก
ประเทศหนึ่ งได้ เนื่ องจากประเทศเวียดนามและประเทศไทยไม่มีภาษีนาํ เข้า นอกจากนี้ ด้าน
เทคโนโลยีที่บริ ษทั ฯมีอยูก่ ็สามารถใช้ครอบคลุมได้ท้ งั 2 ประเทศ
ข้อ 5 ค่าแรงของประเทศเวียดนามถูกกว่าค่าแรงของประเทศไทยหรื อไม่
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้แจงว่า ค่าแรงของประเทศเวียดนามถูกกว่าค่าแรงของประเทศไทย แต่ธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ มใช้แรงงานน้อยกว่า ส่ วนใหญ่เน้นทางด้านทุน บริ ษทั ฯจึ งมีขอ้ ได้เปรี ยบด้าน
เทคโนโลยี และความสัมพันธ์กบั คู่คา้ รายใหญ่
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 10/23)
ประธานฯชี้แจงเพิ่มเติมว่า การทําธุรกิจในประเทศเวียดนามนั้นค่อนข้างยาก บริ ษทั ฯใช้เวลากว่า 10
ปี เพื่อให้เข้ากับประชาชนเวียดนามได้อย่างมี ความสุ ข และแม้แต่เจ้าหน้าที่ ภาครั ฐ บริ ษทั ฯก็มี
ความคุน้ เคย ในส่ วนของพนักงานคนไทยที่ไปอยูท่ ี่ประเทศเวียดนาม ก็มีความคุน้ เคยแล้ว สามารถ
พูดภาษาเวียดนามได้ ด้วยเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯที่ ก้าวลํ้ากว่าผูป้ ระกอบการรายอื่ นในประเทศ
เวียดนาม ทําให้ลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั นํ้าดื่ม หรื อบริ ษทั อาหารระดับโลก ต้องการซื้อสิ นค้ากับกลุ่มบริ ษทั
Srithai มากกว่า จึงเป็ นการเติบโตไปพร้อมกับบริ ษทั เหล่านี้ ดว้ ยกันทั้งภูมิภาค ซึ่ งการลงทุนดังกล่าว
ต้องใช้เงินลงทุนสู ง ดังนั้น เมื่อ Srithai Vietnam เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯแทนการกูย้ ืม
เงิ นก็จะลดความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งดอกเบี้ ยของประเทศเวียดนามก็มีอตั ราสู งมาก
รวมถึงมีโอกาสเติบโตอีกทางหนึ่ง คือ การซื้อธุรกิจอื่นที่อ่อนแอกว่า ซึ่งกําลังมีการเจรจากับ 2 รายอยู่
สิ่ งเหล่านี้คือโอกาสของการลงทุนในประเทศเวียดนาม
2. นายชานน อารยสมบูรณ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม 4 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ราคานํ้ามันที่ลดลงมาทําให้ลูกค้าชะลอการสัง่ ซื้ อลง ปั จจุบนั คําสัง่ ซื้ อกลับเข้ามาเหมือนเดิมหรื อยัง
และระดับราคานํ้ามันปั จจุบนั มีผลดีต่อบริ ษทั ฯหรื อไม่
ประธานฯชี้แจงว่า ปั จจุบนั เห็นสัญญาณที่ดี โดยบริ ษทั ฯมีอตั ราการผลิตเต็มแล้ว ส่วนราคานํ้ามันคาด
ว่า คงไม่ ลดลงไปกว่าปั จ จุ บัน โดยคาดว่า ราคานํ้า มัน ในปี พ.ศ. 2558 จะไม่ เกิ น 70 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาต่อบาเรล ดังนั้น ถ้าทุกธุรกิจมีความเชื่อและเข้าใจตรงกันแล้ว คาดว่าความต้องการใน
สิ นค้าจะกลับเข้ามาเหมือนปกติ
ข้อ 2 การตั้งเป้ าหมายยอดขายระยะยาวถึงปี พ.ศ. 2563 ว่าจะมียอดขาย 20,000 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯต้องมี
อัตราเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ยประมาณ 15% ต่อปี บริ ษทั ฯมีแผนงานหลักอย่างไรบ้างที่จะไปให้
ถึงเป้ าหมาย
ประธานฯชี้แจงว่า เป้ าหมายยอดขายเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย ส่วนแผนการเติบโตนั้น อาจทําด้วยการซื้อธุรกิจ
อื่น เช่น บริ ษทั ฯเข้าไปซื้ อธุรกิจที่มียอดขาย 2,000 ล้านบาท บริ ษทั ฯก็จะได้ยอดขาย 2,000 ล้านบาท
ทันที เป็ นต้น
ข้อ 3 ประธานฯเคยให้สมั ภาษณ์ไว้วา่ จะทําธุรกิจบรรจุน้ าํ ดื่ม ปั จจุบนั เป็ นอย่างไรบ้าง
ประธานฯชี้ แจงว่า บริ ษทั ฯยังคงสนใจอยู่ เพราะปั จจุบนั บริ ษทั ฯผลิตขวดบรรจุน้ าํ และฝาส่ งลูกค้า
ลูกค้าบางรายที่เชื่อมัน่ ในบริ ษทั ฯ เสนอให้บรรจุน้ าํ ในขวดพร้อมส่งให้ลูกค้าเลย ซึ่งบริ ษทั ฯเคยเจรจา
กับผูป้ ระกอบการรายหนึ่งแล้ว แต่เจ้าของยังไม่พร้อมที่จะขายกิจการให้บริ ษทั ฯ
ข้อ 4 การนํา Srithai Vietnam เข้ามาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ฯให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯอย่างไร
ราคา IPO (Initial Public Offering) เป็ นอย่างไร และขณะนี้ มีความคืบหน้าในเรื่ องดังกล่าวเป็ น
อย่างไร เพราะยังไม่เคยเห็นบริ ษทั ที่มีรายได้จากต่างประเทศเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้เลย
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 11/23)
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้ แจงว่า เรื่ องจํานวนสิ ทธิ ราคา IPO บริ ษทั ฯต้องหารื อกับบริ ษทั ที่ ปรึ กษา
ทางการเงินและต้องนําเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วย ส่ วนบริ ษทั ต่างประเทศที่เข้ามาจด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ เท่าที่ ผ่านมามี 2-3 บริ ษทั โดยจัดตั้งเป็ น Holding Company ใน
ประเทศไทย เช่น อมตะซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั ที่ลงทุนในประเทศเวียดนาม เป็ นต้น
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯถือหุ ้นใน Srithai Vietnam 100% จึงมี
ฐานะเป็ นบริ ษ ัทแม่ ตามหลัก การแล้ว เมื่ อ มี ก ารนํา Srithai Vietnam เข้าจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั แม่จะได้รับสิ ทธิ ที่เรี ยกว่า Pre-emptive right (สิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้น
เพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยก่อน) ตามสัดส่ วนที่บริ ษทั แม่ถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยลดลง (Dilution Effect) ซึ่ ง
เป็ นหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้สาํ หรับรักษาสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ บริ ษทั แม่อยูแ่ ล้ว
3. นายมนูญ เดชณรงค์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม 3 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ธุรกิจเมลามีนจะมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันมากน้อยเพียงใด ในระยะ 3 ปี ถึง 5 ปี ข้างหน้า
ประธานฯชี้แจงว่า หากกล่าวถึงธุรกิจเมลามีนที่ใช้ผงเมลามีน 100% นี้ บริ ษทั ฯมีส่วนแบ่งการตลาด
ในประเทศ 80% และคงไม่มีคู่แข่งรายใดสูบ้ ริ ษทั ฯได้ แต่ขณะเดียวกันตลาดผลิตภัณฑ์เมลามีนระดับ
ล่าง เช่ น สิ นค้า จากประเทศจี นที่ เข้ามาแล้ว นําผงวัตถุ ดิบประเภทยูเรี ย ผสมในสิ นค้าด้วย จึ งไม่
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประเทศอื่นได้ออกกฎหมายห้ามแล้ว ขณะนี้ บริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ
ร่ วมกับภาครัฐเพื่อปกป้ องลูกค้า
ข้อ 2 การแข่งขันกับตลาดล่างดังกล่าว ธุรกิจของคู่แข่งซึ่งมีโรงงานผลิตอยูต่ ่างประเทศและมีฐานเงินลงทุน
จากต่างประเทศ มีโอกาสที่จะเข้ามาในประเทศหรื อไม่
ประธานฯชี้แจงว่า บริ ษทั ฯมองว่าคงไม่มีรายใดสามารถเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจเมลามีนของบริ ษทั ฯ
ได้ เพราะเป็ นธุ รกิ จที่ มีลกั ษณะเฉพาะ มีเทคโนโลยีเฉพาะอย่าง ไม่เหมือนธุ รกิ จพลาสติกที่ คู่แข่ง
สามารถเข้ามาแข่งขันได้ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิ จต้มยํากุง้ มีหลายบริ ษทั รวมทั้งบริ ษทั ต่างประเทศ
ต้องการเข้ามาซื้ อกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯก็เปิ ดโอกาสให้เต็มที่ แต่สุดท้ายก็ไม่กล้าซื้ อ เพราะ
หากซื้อกิจการ ก็ตอ้ งจ้างประธานฯและทีมผูบ้ ริ หารให้ทาํ งานต่ออยูด่ ี ดังนั้น ธุรกิจเมลามีนจึงมัน่ คงดี
และมีคู่แข่งไม่มาก
ข้อ 3 ในเรื่ อง Pre-emptive right ผูถ้ ือหุน้ จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ หากถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ 100 หุน้
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ ชี้แจงว่า จะต้องมีการคํานวณโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งขณะนี้
ยังไม่มีรายละเอียด
4. นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามว่า ตามที่ ประธานฯแจ้งว่าราคานํ้ามันลดลงอย่างมากใน
ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2557 ซึ่งต้นทุนสิ นค้าก็ตอ้ งลดลงตาม แต่ยงั มีสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่ ต้นทุนสิ นค้าดังกล่าว
จะส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรในไตรมาสที่ 1 ไปถึงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2558 หรื อไม่ และเงินปั นผลในปี
พ.ศ. 2557 ที่จ่าย 0.10 บาทต่อหุน้ จะจ่ายเพิม่ ขึ้นหรื อไม่เนื่องจากต้นทุนสิ นค้าตํ่าลง
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 12/23)
ประธานฯชี้แจงว่า บริ ษทั ฯเร่ งขายสิ นค้าคงคลังที่เหลือในปลายปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งราคาขายปรับขึ้นลงตามราคา
วัตถุดิบ โดยได้ลดราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่ ลดลงแล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรในไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2558 มากนัก
5. นางสุวนุช เจริ ญสวัสดิ์พงศ์ ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามว่า ตามที่ประธานฯแจ้งว่าบริ ษทั ฯมีแนวโน้มซื้ อกิจการอื่น 2-3
บริ ษทั อยากทราบว่า มีเงินลงทุนพร้อมหรื อไม่ ใช้เงินทุนเท่าไร แหล่งเงินทุนมาจากที่ใด จากการเพิ่มทุน หรื อ
กูธ้ นาคาร เพราะในฐานะผูถ้ ือหุน้ รายย่อยจะได้เตรี ยมเงินไว้ซ้ือหุน้
ประธานฯชี้แจงว่า การลงทุนในประเทศเวียดนามหากเป็ นการซื้ อกิจการ ซึ่ งมีมูลค่าเป็ นพันล้านบาท แหล่ง
เงินทุนจะมาจากการนํา Srithai Vietnam เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ วนการลงทุนในประเทศไทย
นั้น คงไม่ตอ้ งใช้เงินทุนมาก ดังนั้น จึงยังไม่มีความต้องการที่จะเพิ่มทุน
6. นางเพ็ญศรี จินตนานนท์ อาสาสมัครพิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย (“อาสาสมัครฯ”)
สอบถามว่า การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่ บริ ษทั ฯกําลังดําเนิ นการอยู่ในระดับใด และมีโครงการดําเนิ นการ
อย่างไรบ้าง
ประธานฯมอบหมายให้นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้ แจงว่า บริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตเมื่อเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2557 แล้ว ปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที่ 2
(ประกาศเจตนารมณ์) จากทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งบริ ษทั ฯมีเป้ าหมายจะไปให้ถึงระดับที่ 4 (Certified) และระดับ
5 (Extended) ตามลําดับ โดยจะต้องได้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต (“คณะกรรมการแนวร่ วมฯ”) ซึ่ งมีเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์ รัปชัน่ 71 ข้อ บริ ษทั ฯกําหนดเป้ าหมายดําเนิ นการตามแบบประเมินดังกล่าว ภายในระยะเวลา 2 ปี
ก่อนเสนอประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ให้การรับรอง เพื่อจัดส่ งให้คณะกรรมการ
แนวร่ วมฯต่อไป
นอกเหนือจากเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แล้ว บริ ษทั ฯยังคํานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม ตามปกแผ่นซี ดีรายงานประจําปี ที่ผู ้
ถือหุ ้นได้รับนั้น จะมีขอ้ ความ Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของบริ ษทั ฯที่
ทุกองค์กร ทุกกิจกรรมยึดถือปฏิบตั ิ
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯได้รับการประเมินระดับ 4 ดาว หรื อ 5 ดาวมาหลายปี โดยตลอด และเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้รับมอบเกียรติบตั รจากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่ งปี นี้ เป็ นปี แรกที่สถาบัน
ไทยพัฒน์มอบเกียรติบตั รให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 100 บริ ษทั แรกที่มีกิจกรรมโดดเด่น
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี สิ่ งนี้ แสดงให้ผูถ้ ือหุ ้นมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯมี
ความโปร่ งใส มีการคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานฯชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่า บริ ษ ัท ฯให้ค วามสํา คัญ กับ การต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น มาก บริ ษ ัท ฯมี ร ะบบการ
ตรวจสอบภายในที่เข้มงวด โดยเฉพาะศาสตราจารย์วโิ รจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเคย
ตรวจสอบอดี ต นายกรั ฐ มนตรี ม าแล้ว ถึ ง 3 คนได้ใ ห้ค วามสํา คัญ มาก ไม่ เ ว้น แม้แ ต่ ป ระธานฯก็ ต ้อ งถู ก
ตรวจสอบเหมือนกัน จึงเป็ นสิ่ งยืนยันให้ผถู ้ ือหุน้ สบายใจได้
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 13/23)
ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯก็ตอ้ งการให้คู่คา้ และลูกค้าให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ด้วย ส่ วนเรื่ องการ
จัดทํานโยบาย แผนงานตามแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ จํานวน 71 ข้อนั้น
บริ ษทั ฯคงต้องพิจารณาในส่ วนที่ มีความสําคัญที่เมื่อดําเนิ นการแล้วเห็ นผลจริ งและไม่กระทบต้นทุนก่อน
และขอเรี ยนให้ทราบว่าบริ ษทั ฯดําเนินการอย่างจริ งจัง ขอให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจได้
7. นายชานน อารยสมบูรณ์ ผูถ้ ือหุน้ ถาม 2 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 Srithai Super Outlet เปิ ดดําเนิ นการมาแล้วตั้งแต่ตน้ ปี มียอดขายเป็ นอย่างไร และมีผลตอบรับเป็ น
อย่างไร
ประธานฯชี้แจงว่า บริ ษทั ฯเพิ่งเริ่ มการค้ารู ปแบบ Outlet จึงยังไม่ได้มุ่งเน้นยอดขายมากนัก ปั จจุบนั
เป็ นการเตรี ยมตัวให้มีความพร้อม เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใน Outlet มีความประทับใจ และซื้ อสิ นค้า
เมื่อมีความพร้อมเต็มที่แล้ว คาดว่าจะมียอดขายประมาณ 7 ล้านบาทต่อเดือน
ข้อ 2 การติดต่อใน Investor Relation บน Website ของบริ ษทั ฯค่อนข้างยาก บริ ษทั ฯมีจดั Company Visit
หรื อมีวธิ ีที่แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อยได้หรื อไม่อย่างไรบ้าง
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯขออภัยในเรื่ องการติดต่อยาก เนื่ องจากขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการ
ปรับปรุ ง Website ของบริ ษทั ฯ ส่วนเรื่ อง Company Visit บริ ษทั ฯยินดีจดั ให้ โดยจะประสานงานกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจต่อไป
8. ผูถ้ ือหุ ้นไม่ระบุชื่อสอบถามว่า ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจัดปี ละ 1 ครั้ง เนื่ องจากบริ ษทั ฯมี
สถานที่ต้ งั อยูไ่ กล หากเป็ นไปได้ควรมีรถรับ-ส่ งระหว่างสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส-บริ ษทั ฯ เช่น ธนาคารทหาร
ไทย มีรถบริ การรับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสหมอชิตถึงธนาคารทหารไทย เป็ นต้น
ประธานฯกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่มีความตั้งใจเดินทางมาร่ วมประชุมและรับไว้พิจารณา แต่ในปี พ.ศ. 2559
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม
9. นายชานน อารยสมบูรณ์ ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามว่า รายงานประจําปี 2557 ระบุวา่ บริ ษทั ฯมีการพิจารณาให้สิทธิ
พนักงานซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯตามโครงการสะสมหุ ้นสําหรับพนักงานบริ ษทั จดทะเบียน (Employee
Joint Investment Program : EJIP) หรื อสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นในราคาที่กาํ หนด (Employee Stock Option : ESOP)
อยากทราบถึงความคืบหน้า และคาดว่าเป็ นผลดีต่อบริ ษทั ฯอย่างไรบ้าง
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ชี้แจงว่า โครงการ EJIP และ ESOP เป็ นสวัสดิการที่จะให้สิทธิแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
เพื่อให้มีความภักดีต่อบริ ษทั ฯ ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างศึกษาข้อมูลทั้ง 2 กรณี ซึ่ งยังไม่มีขอ้ สรุ ปและคงต้องใช้เวลา
อีกระยะหนึ่ง
10. นายประภาส วิศาลเศรษฐ์สาทร ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในรายงานประจําปี 2557 หน้า 63 เกี่ยวกับบุคลากร ระบุ
ว่า บริ ษทั ฯมีพนักงานทั้งสิ้น 3,365 คน ทั้งในสํานักงานใหญ่และสาขาโรงงาน 4 แห่ ง อยากถามว่า ในจํานวน
พนักงานทั้งหมด 3,365 คนนั้น เป็ นคนไทยหรื อชาวต่างชาติ เนื่ องจากก่อนเข้าห้องประชุม มีพนักงานพูดคุย
กันว่ามีแรงงานต่างชาติประมาณ 600-700 คน จึงมีความสงสัยตัวเลขว่าจํานวนพนักงานต่างชาติรวมอยูใ่ น
จํานวนดังกล่าวหรื อไม่ สถานะของพนักงานต่างชาติ และอัตราค่าจ้างเท่ากับพนักงานคนไทยหรื อไม่ และเป็ น
แรงงานต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่ เพราะปั จจุบนั แรงงานต่างชาติมีหลายล้านคน แต่ข้ ึนทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายเพียงล้านกว่าคนเท่านั้น
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 14/23)
ประธานฯชี้แจงว่า พนักงานกว่าครึ่ งหนึ่ งของทั้งหมดอยู่ในสายการผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ โรงงานโคราช
จังหวัดนครราชสี มา ส่วนโรงงานอีก 3 แห่งใช้พนักงานน้อยเนื่องจากเป็ นการผลิตแบบอัตโนมัติ เดิมพนักงาน
สายการผลิตที่โรงงานอมตะนครมีมากกว่า 1,000 คน ปั จจุบนั มีเพียง 600 คน ส่ วนที่โรงงานโคราชมีแรงงาน
ชาวเมียนมาร์ ประมาณ 500 คน แรงงานชาวกัมพูชา ประมาณ 300 คน ซึ่ งรวมอยูใ่ นพนักงานจํานวน 3,365
คนแล้ว โดยบริ ษทั ฯให้ค่าจ้าง สวัสดิการแก่แรงงานต่างชาติเหมือนพนักงานคนไทย และแรงงานต่างชาติเป็ น
แรงงานที่ข้ ึนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
11. นางสุวนุช เจริ ญสวัสดิ์พงศ์ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่า จากตัวเลขในงบการเงิน ขอชื่นชมการบริ หารยอดขายระหว่างปี
พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 ที่ควบคุมได้ดี
แต่เห็ นว่าค่าใช้จ่ ายในการขายและบริ หารในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นอย่างมากประมาณ 10% เมื่อเที ยบกับ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเพียง 2-3% จึงขอทราบสาเหตุวา่ เกิดจากอะไร
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ้นมากกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น เนื่ องมาจาก
ธุรกิจซื้อมาขายไปซึ่ งเป็ นธุรกิจ Multi-level Marketing : MLM ในนาม Srithai Network มียอดขายสู งเพิ่มขึ้น
ประมาณ 30% แต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสูงขึ้นด้วย
มติทปี่ ระชุม
วาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี พ.ศ. 2557 จากคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ 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. 2557
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
เมื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงินในงบการเงิ นรวมปี พ.ศ. 2557 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 4,312 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากจํานวน 3,950 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 เนื่ องจากลูกหนี้ การค้า และสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ
ธุรกิจ ส่วนงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจํานวน 3,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ซึ่ ง
มีจาํ นวน 3,153 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวมในปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 6,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 6,176 ล้าน
บาทในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ในเครื อ ทําให้สินทรัพย์รวม
ในงบการเงินรวมในปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 10,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 10,126 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 ส่ วนงบ
การเงิ นเฉพาะบริ ษทั มีสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนรวมจํานวน 5,896 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่ อเที ยบกับปี พ.ศ. 2556 ซึ่ งมี
จํานวน 5,897 ล้านบาท เป็ นผลจากค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นเนื่ องจากการลงทุน
ในบริ ษทั ในประเทศเวียดนามและประเทศอินเดีย ทําให้สินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 9,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจาํ นวน 9,050 ล้านบาท
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 15/23)
หนี้ สินรวมในงบการเงินรวมในปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 5,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 5,560 ล้านบาทในปี
พ.ศ. 2556 เนื่องจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันเงินกูย้ ืมระยะยาวลดลง จากการบริ หารต้นทุนทางการเงินที่ใช้
วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่ากว่าเงินกูย้ มื ระยะยาวมาก เมื่อพิจารณางบการเงินเฉพาะบริ ษทั จะเห็นว่าเงินกูย้ ืม
ระยะยาวลดลง เนื่องจากมีการชําระหนี้และไม่มีการเบิกถอนมาใช้ทาํ ให้หนี้สินรวมลดลงเช่นกัน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบการเงิ นรวมปี พ.ศ. 2557 คือ 4,732 ล้านบาท เที ยบกับปี พ.ศ. 2556 คือ 4,565 ล้านบาท
เนื่องมาจากกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่จดั สรรเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 1,675 ล้านบาท ส่ วนในปี พ.ศ. 2556 มีจาํ นวน
1,497 ล้านบาท สอดคล้องกับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 4,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
จํานวน 4,555 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556
ในส่วนผลประกอบการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2557 มียอดขายจํานวน 9,751 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากจํานวน 9,397 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556
ต้นทุนทางการเงิ นในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2557 จํานวน 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในปี พ.ศ.
2556 จํานวน 167 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ที่มีตน้ ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน
ภาษีเงินได้ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มียอดลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน เพราะใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI : Board of Investment) ส่ วนภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมใกล้เคียงกัน
เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจาก Srithai Vietnam มีผลประกอบการดีข้ ึน แต่ประเทศเวียดนามมีอตั ราภาษีเงินได้ที่สูงกว่าคือ
22%
กําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 470 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ซึ่ งมี
จํานวน 487 ล้านบาท เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายขายและบริ หารที่เพิ่มสู งขึ้น และในปี พ.ศ. 2557 ธุรกิจยานยนต์มีปัญหามาก ทํา
ให้บริ ษทั ย่อยที่ทาํ ธุรกิจผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งมียอดขายประมาณ 10% ของยอดขายรวม มียอดขายลดลง จึงทํา
ให้ผลกําไรลดลง
กําไรในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 411 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 424 ล้านบาทในปี พ.ศ.
2556 ซึ่งดูเหมือนผลประกอบการของบริ ษทั ฯลดลง แต่หากพิจารณาในปี พ.ศ. 2556 มีรายการกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 32 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯเคยตั้งเงิ นสํารองการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน
บริ ษ ัท ย่อ ยแล้ว เมื่ อ ผลประกอบการของบริ ษ ัท ย่อ ยดี ข้ ึ น จึ ง กลับ รายการดัง กล่ า วมาเป็ นรายได้ และมี ก ํา ไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยนจํานวน 18 ล้านบาท ซึ่งรายการพิเศษ 2 รายการนี้รวมเป็ นเงิน 50 ล้านบาท เมื่อนํารายการพิเศษดังกล่าวมาหักจาก
กําไรในปี พ.ศ. 2556 จะทําให้มีกาํ ไรเพียง 370 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อเที ยบกับกําไรของปี พ.ศ. 2557 จะเห็ นได้ว่าผล
ประกอบการไม่ได้ลดลง
กําไรต่อหุ ้นในงบการเงิ นรวมปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 0.17 บาท ลดลงจาก 0.18 บาท ในปี พ.ศ. 2556 ส่ วนงบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั กําไรต่อหุน้ ปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 0.15 บาท ลดลงจาก 0.16 บาท ในปี พ.ศ. 2556
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ เพื่อซักถามข้อสงสัยหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 16/23)
1. นางเพ็ญศรี จินตนานนท์ อาสาสมัครฯให้ขอ้ สังเกตดังนี้
ในช่วงแรกของการประชุมที่นาํ เสนอราคาวัตถุดิบ และยอดขายเปรี ยบเที ยบระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 ได้
นําเสนอปี ล่าสุดอยูท่ างขวามือ แต่เมื่อนําเสนอผลประกอบการ แสดงข้อมูลปี ล่าสุดอยูท่ างซ้ายมือ ซึ่ งที่ถูกต้อง
ควรนําเสนอปี ล่าสุ ดไว้ทางซ้ายมื อ และควรมี การแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการที่ เป็ น
ตัวเลขเพื่อให้ชดั เจนขึ้น
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ รับข้อสังเกตไว้ และกล่าวขอบคุณอาสาสมัครฯ
2. นายชานน อารยสมบูรณ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม 2 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ต้นทุนทางการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวน 125 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลกําไร 411 ล้านบาท ซึ่ งถือ
ว่าอยู่ในอัตราส่ วนที่ สูง บริ ษทั ฯมีแผนที่ จะใช้เครื่ องมือทางการเงิ นอื่น เช่น การออก Warrant หรื อ
การปั นผลเป็ นหุ ้น เป็ นต้น เพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายหรื อไม่ เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีแผนที่ จะทําการควบรวม
กิจการ (Merger and Acquisition :M&A) และขยายโรงงานอีก
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้แจงว่าตามที่ประธานฯได้ช้ ีแจงในวาระก่อนว่า บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายในการ
เพิ่มทุน เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริ ษทั ฯยังตํ่ามาก โดยงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราน้อย
กว่า 1 เท่า ส่วนในงบการเงินรวมมีอตั รา 1.2 เท่า ดังนั้น การระดมทุนจึงพิจารณา 2 ทางเลือกคือ ออก
หุ ้นกู้ หรื อใช้เงินกูธ้ นาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เคยศึกษาการออกหุ ้นกูแ้ ล้ว ปรากฏว่ามีตน้ ทุนทาง
การเงินค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับการกูเ้ งินจากธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งปั จจุบนั มีตน้ ทุนประมาณ 4% เศษ
โดยไม่ตอ้ งมีหลักประกัน และเนื่ องจากที่ผ่านมาบริ ษทั ฯลงทุนไม่ถึงพันล้านบาทต่อปี ดังนั้น การกู้
เงิ นจากธนาคารพาณิ ชย์จึงคุม้ ค่ากว่าการออกหุ ้นกู้ อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ฯต้องซื้ อธุ รกิ จขนาด
ใหญ่ที่ตอ้ งลงทุน 2-3 พันล้านบาท ก็อาจพิจารณาการออกหุ ้นกู้ ส่ วนการเพิ่มทุ นจะพิจารณาเป็ น
ทางเลือกสุ ดท้าย นอกจากนี้ เมื่อนํา Srithai Vietnam เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯผ่าน
Holding Company ก็เป็ นการระดมทุนอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินได้ดว้ ย
ข้อ 2 ต้นทุนสิ นค้าเพื่อขายของธุรกิจ Srithai Network ค่อนข้างสูง แต่เห็นตัวเลขยอดขายของธุรกิจดังกล่าว
(เปรี ยบเทียบไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 กับไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557) ลดลงประมาณ 26% จากแนวโน้ม
ดังกล่าว บริ ษทั ฯมีแผนงานอย่างไรบ้าง
ประธานฯชี้แจงว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 Srithai Network มียอดขายลดลง เนื่ องจาก
สิ นค้าที่ ขายใน Srithai Network เป็ นสิ นค้าที่ เกี่ ยวข้องกับการเกษตร ซึ่ งภาคการเกษตรแย่ลง แต่
บริ ษทั ฯได้สินค้าใหม่จากต่างประเทศ คือ Srithai Viva ซึ่ งแต่เดิมมีการจัดจําหน่ายโดยคู่แข่งรายอื่น
ในระบบเครื อข่าย แต่ต่อมาคู่แข่งรายดังกล่าวมีปัญหาธุรกิจและปิ ดตัวลง จึงคาดว่าสิ นค้าดังกล่าวจะมี
ยอดขายที่ดี โดยในปี พ.ศ. 2558 Srithai Network น่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นไม่ต่าํ กว่า 20%
3. นางเพ็ญศรี จิ นตนานนท์ อาสาสมัครฯให้คาํ แนะนําว่า บริ ษทั ฯควรพิจารณากูเ้ งิ นจากผูถ้ ือหุ ้น เพราะจะมี
ต้นทุนทางการเงินที่ต่าํ และเป็ นการประชาสัมพันธ์บริ ษทั ฯด้วย ซึ่งเคยแนะนําโรงพยาบาลธนบุรีมาแล้ว
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ รับข้อแนะนําไว้พิจารณา
ประธานฯ กล่าวว่าจะขอไปศึกษาข้อมูลก่อน
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 17/23)
4. นางสุวนุช เจริ ญสวัสดิ์พงศ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม 5 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นจาก 52 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 100 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557
หมายถึงบุคคลใด
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชึ้แจงว่าลูกหนี้ อื่น-บุคคลภายนอกนั้น เป็ นการจ่ายเงินมัดจําล่วงหน้าค่าที่ดินที่
จะสร้างโรงงานที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม จํานวน 62 ล้านบาท เมื่อบริ ษทั ฯได้เอกสารสิ ทธิ แล้ว จะ
ปรับปรุ งรายการลูกหนี้ดงั กล่าวเป็ นสิ ทธิการเช่าต่อไป
ข้อ 2 สิ นทรั พ ย์ข องบริ ษทั ฯส่ ว นใหญ่ เป็ นลู กหนี้ การค้าและสิ น ค้าคงเหลื อ ซึ่ ง สิ น ค้าคงเหลื อสามารถ
หมุนเวียนเปลี่ยนขายได้ ในส่ วนของลูกหนี้ บริ ษทั ฯมีนโยบายให้ระยะเวลาเครดิตเป็ นเท่าไร เพราะ
จากข้อมูลลูกหนี้ คา้ งชําระ 6 เดือนถึง 12 เดื อน เพิ่มขึ้นในอัตราส่ วน 10-20% และลูกหนี้ คา้ งชําระ
มากกว่า 12 เดือน มีจาํ นวนเงินค่อนข้างสูง บริ ษทั ฯมีการดําเนินการกับลูกหนี้เหล่านี้อย่างไรบ้าง
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริ ษทั ฯกําลังขยายธุรกิจ จึงอาจมีลูกหนี้ ที่มีปัญหาทางการเงิน
บ้าง แต่ไม่ใช่หนี้ เสี ย คือ มี การชําระล่าช้า ส่ วนลูกหนี้ ที่มีระยะเวลาเครดิ ตยาวจะเป็ นลูกหนี้ บาง
ประเภทธุรกิจ เช่น ลูกค้าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายที่ขายสิ นค้าให้ Modern Trade จะมีระยะเวลาเครดิต
ประมาณ 3-4 เดือนขึ้นไป เป็ นต้น สําหรับการพิจารณาให้เครดิตแก่ลูกค้า หรื อขยายวงเงินเครดิ ต
บริ ษทั ฯใช้การจัดอันดับลูกค้า เป็ นเกรด A, B, C เป็ นเครื่ องมือประกอบการพิจารณา ซึ่ งในปี พ.ศ.
2558 นี้บริ ษทั ฯเพิ่มความเข้มงวดการให้เครดิตกับลูกค้ารายใหม่มากขึ้น จึงเรี ยนให้ผูถ้ ือหุ ้นสบายใจ
ได้วา่ จะไม่เป็ นหนี้สูญ
ข้อ 3 บริ ษทั ฯตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม 100% หรื อไม่
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้แจงว่าบริ ษทั ฯไม่ได้ต้ งั สํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเต็ม 100% ทุกราย โดย
บริ ษทั ฯมีนโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ รวมทั้งพิจารณาถึงพฤติกรรมการชําระหนี้
หากมีการชําระหนี้ต่อเนื่องหรื อมีการประนอมหนี้ ในลักษณะยอมรับสภาพหนี้ ก็ไม่ต้ งั สํารองค่าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญ ส่ วนที่ ต้ งั สํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จะเป็ นกลุ่มลูกหนี้ ที่ไม่มีการชําระหนี้ เลย
หรื อบ่ายเบี่ยงการชําระหนี้
ข้อ 4 บริ ษทั ฯได้ใช้เกณฑ์การตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ใช้
บังคับกับบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์และธนาคารพาณิ ชย์หรื อไม่ หรื อใช้นโยบายของบริ ษทั ฯตามความ
เหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯไม่ได้ใช้เกณฑ์การตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของบริ ษทั ฯเอง ซึ่ ง
พิจารณาจากพฤติกรรมและระยะเวลาของการติดต่อซื้อขายของลูกค้าเป็ นเกณฑ์ดว้ ย
ข้อ 5 บริ ษทั ฯมีหนี้ที่ตอ้ งส่งสํานักงานภายนอกติดตามหนี้หรื อไม่ เป็ นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯมีหนี้ ที่ตอ้ งส่ งสํานักงานภายนอกติดตามหนี้ แต่มีจาํ นวนราย
ไม่มาก และหนี้ที่ติดตามเป็ นหลักแสนบาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อย
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 18/23)
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
1,579,135,582 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.80
ไม่เห็นด้วย
3,052,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.19
งดออกเสี ยง
153,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.01
รวมจํานวนเสียง 1,582,340,982 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ. 2557 และการจ่ ายเงินปันผล

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯ มอบหมายให้นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริ ษทั
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
- ขออนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุทธิประจําปี พ.ศ. 2557 เพื่อสํารองตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี เป็ นจํานวนเงิน 21,000,000 บาท
- ขออนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
270,990,480 บาท ซึ่ งตามนโยบายบริ ษทั ฯจะจ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั
ดังนี้

พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการจ่ายเงิ นปั นผลเทียบผลกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯเปรี ยบเที ยบปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557
อัตราการจ่ ายเงินปันผลเทียบผลกําไรสุ ทธิของบริษัทฯ
หน่วย
กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จํานวนเงินปั นผลที่จ่าย (ต่อหุน้ )
เงินปันผลทีจ่ ่ าย
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ

ล้านบาท
บาทต่อหุน้
ล้ านบาท
ร้อยละ

ผลประกอบการประจําปี พ.ศ.
พ.ศ. 2557 (เสนอ)
พ.ศ. 2556
411.4
423.8
0.10
0.10
271.0
271.0
65.86
63.95

แม้วา่ เงินปั นผลจ่ายจํานวน 0.10 บาทต่อหุน้ จะเท่ากับปี ก่อน แต่สดั ส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ ของปี พ.ศ. 2557 สู ง
กว่าปี ก่อน นอกจากนี้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ได้นาํ เสนอข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปั นผลดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 19/23)
ข้ อมูลภาษีเงินได้ : เงินปันผลของบริษัทฯ
ส่ วนทีไ่ ด้ รับเครดิตภาษี
เครดิตภาษีรวม (อัตราร้อยละ 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

บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นใน
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และจะจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยวันสุ ดท้ายที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถซื้ อ
หุน้ และมีสิทธิรับเงินปั นผลคือวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เรี ยนเชิญที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ เสนอแนะหรื อข้อคิดเห็น
1. ผูถ้ ือหุน้ ไม่ระบุชื่อ สอบถามว่า อัตราภาษีที่นาํ มาใช้ในการเครดิตภาษีเป็ นกี่เปอร์เซ็นต์
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ ชี้แจงว่า อัตราภาษีเงินได้ที่บริ ษทั ฯใช้คือ 20%
2. นางเพ็ญศรี จิ นตนานนท์ อาสาสมัครฯให้คาํ แนะนําว่า บริ ษทั ฯควรใช้กาํ ไรสะสมที่ มีฐานการเสี ยภาษีใน
อัตรา 30%, 25% ในอดีตมาเป็ นเกณฑ์ในการจ่ายเงินปั นผล เพื่อผูถ้ ือหุ ้นจะได้อตั ราเครดิตภาษีดีข้ ึน เป็ นการ
ช่วยให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยที่มีเงินได้เพื่อเสี ยภาษีในฐานแรกๆ ได้ประโยชน์มากขึ้น
ประธานฯและนายปริ ญช์ ผลนิวาศ รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณา
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุ มมีมติอนุ มตั ิจ ัดสรรเงิ นกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ. 2557 (ผลการดําเนิ นงานงวดเดื อนมกราคมธันวาคม พ.ศ. 2557) เพื่อสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 21,000,000 บาท และอนุมตั ิจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
รวมเป็ นเงินจํานวน 270,990,480 บาท คิดเป็ นร้อยละ 65.86 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯกําหนด
รายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และรวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และ
กําหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
1,582,407,782 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
30,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
3,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมจํานวนเสียง 1,582,440,982 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 20/23)
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี พ.ศ. 2558

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ชี้ แจงในวาระนี้ แทนศาสตราจารย์วิโรจน์
เลาหะพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบที่ป่วย และไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจําปี
พ.ศ. 2558 จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด “PwC” ซึ่งประกอบด้วย
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
เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯโดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน สรุ ป
เหตุผลที่เสนอแต่งตั้ง PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. มีชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ และความพร้อมของบุคลากร
2. มาตรฐานในการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
3. มีผลการปฏิบตั ิงานและให้คาํ รับรองงบการเงินได้ทนั เวลาอย่างสมํ่าเสมอ
4. ค่าสอบบัญชีที่สาํ นักงานสอบบัญชีเสนอมา
โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรื อมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น ซึ่งไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม
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
ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวนามข้างต้นคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ
ประจําปี พ.ศ. 2558 โดยกําหนดค่าตอบแทนไว้เป็ นจํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่ งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
1,580,087,782 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.85
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
2,353,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.15
รวมจํานวนเสียง 1,582,440,982 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
วาระที่ 6
ชี้แจง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯเชิ ญนางสิ ริพร ไศละสู ต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 21/23)
นางสิ ริพร ไศละสูต มอบหมายให้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน เข้า
เป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง คือ
1) นางสิ ริพร ไศละสูต
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2) นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และเลขานุการบริ ษทั
3) นายณพล เลิศสุมิตรกุล
กรรมการ
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมฯหน้า 32/54 –39/54
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อ
แสดงความเห็นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) นางสิ ริพร ไศละสูต

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เห็นด้วย
1,581,092,882 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.92
ไม่เห็นด้วย
1,334,900 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.08
งดออกเสี ยง
13,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมจํานวนเสียง 1,582,440,982 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

2) นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และเลขานุการบริ ษทั
เห็นด้วย
1,529,506,482 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 96.66
ไม่เห็นด้วย
52,771,300 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
3.33
งดออกเสี ยง
163,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.01
รวมจํานวนเสียง 1,582,440,982 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

3) นายณพล เลิศสุมิตรกุล
กรรมการ
เห็นด้วย
1,581,823,082 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
454,700 เสี ยง
งดออกเสี ยง
163,200 เสี ยง
รวมจํานวนเสียง 1,582,440,982 เสียง
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คิดเป็ นร้อยละ 99.96
คิดเป็ นร้อยละ
0.03
คิดเป็ นร้อยละ
0.01
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 22/23)
วาระที่ 7
ชี้แจง

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2558
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯเชิ ญนางสิ ริพร ไศละสู ต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสิ ริพร ไศละสูต มอบหมายให้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็ นควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี พ.ศ.
2558 ไว้ไม่เกิ น 2,490,000 บาท ซึ่ งเป็ นจํานวนเงิ นเท่ าเดิ มเมื่ อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว
เห็นชอบด้วย และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
ค่ าตอบแทนต่ อปี (ค่ าเบีย้ ประชุม)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(หน่ วย : บาท)
(ปี ทีเ่ สนอ)
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
1.1) ประธานกรรมการ
300,000
300,000
1.2) กรรมการ 8 คนๆ ละ 150,000 บาท
1,200,000
1,200,000
รวมค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1,500,000
1,500,000
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
2.1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
350,000
350,000
2.2) กรรมการตรวจสอบ 2 คนๆ ละ 150,000 บาท
300,000
300,000
รวมค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
650,000
650,000
3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
50,000
50,000
3.2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คนๆ ละ 40,000 บาท
120,000
120,000
รวมค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
170,000
170,000
4) ค่าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.1) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
50,000
50,000
4.2) กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 คนๆ ละ 40,000 บาท
120,000
120,000
รวมค่ าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
170,000
170,000
รวมทั้งสิ้น
2,490,000
2,490,000
นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแสดงความเห็นเพิ่มเติม หรื อมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้น
ท่านใดสอบถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ปี ละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่ แสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 (หน้ าที่ 23/23)
เห็นด้วย
1,580,227,782 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
งดออกเสี ยง
2,213,200 เสี ยง
รวมจํานวนเสียง 1,582,440,982 เสียง
วาระที่ 8

คิดเป็ นร้อยละ 99.86
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
0.14
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
1. นายประสาน เกิดอยู่ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯปรับเปลี่ยนธุรกิจมาผลิตผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวดนํ้าดื่ ม ซึ่ งทําให้มีรายได้ที่สูงขึ้น แต่กาํ ไรสุ ทธิ ลดลงมาเรื่ อยจนถึงปี ก่อน ซึ่ งคาดว่า
น่าจะเป็ นปี ที่มีกาํ ไรสุทธิต่าํ สุด ขอถามว่ากําไรสุทธิในอนาคตควรเป็ นเท่าไรถึงจะเหมาะสม
ประธานฯชี้แจงว่า หากเปรี ยบเทียบบริ ษทั ฯกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ถือว่าผลประกอบการของบริ ษทั ฯดีกว่า
ซึ่งปี ที่ผา่ นมาทุกท่านคงทราบว่าเป็ นปี ที่เศรษฐกิจไม่ดีที่สุด และขณะเดียวกันในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 ก็ยงั
ไม่ดีข้ ึน ภาคการส่งออกต่างประเทศ ติดลบถึง 4% และธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นแบบ Cost Plus บริ ษทั ฯจึงไม่ได้
พิจารณายอดขายว่าต้องสู งอย่างเดี ยว แต่ตอ้ งรักษาอัตรากําไรด้วย สําหรับในอนาคต หากผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ มมียอดขายที่ สูงขึ้ น ต้นทุนการผลิตและอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารก็จะ
ตํ่าลง ซึ่งทําให้กาํ ไรดีข้ ึนด้วย
2. นายเชาว์ บุณยะมาน ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริ ษทั ฯผลิตฝาขวดที่มีน้ าํ หนักเบา ทําให้ได้ผลผลิตมากขึ้น บริ ษทั ฯ
มีคู่แข่งรายอื่นที่ผลิตฝาขวดดังกล่าวหรื อไม่
ประธานฯชี้แจงว่า บริ ษทั ฯมีคู่แข่งผลิตฝาขวดที่มีน้ าํ หนักเบาหลายราย แม้วา่ บริ ษทั ฯจะเข้ามาในอุตสาหกรรม
ดังกล่ าวช้ากว่าคู่แ ข่งมาก แต่ดว้ ยเทคโนโลยีที่ นําหน้าคู่ แข่ง บริ ษ ัทฯจึ งมี ค วามมัน่ ใจว่าในอนาคตธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์น้ าํ ดื่ มจะสดใส ลูกค้าของบริ ษทั ฯก็มีความพึงพอใจบริ ษทั ฯ ทําสัญญาซื้ อขายสิ นค้า
ต่อเนื่องกัน 2-3 ปี

ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีการเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจารณา
ประธานฯกล่าวขอบคุณและปิ ดประชุมเวลา 16.05 นาฬิกา
ลงชื่อ …………………………. ประธานที่ประชุม
(นายสนัน่ อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ …………………………. เลขานุการที่ประชุม
(นายปริ ญช์ ผลนิวาศ)
เลขานุการบริ ษทั
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2 (หน้ าที่ 1/1)
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2558

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
(“PwC”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC ในรอบปี ที่ผา่ นมาเป็ นจํานวนเงิน 3.46 ล้านบาท และ 580.00 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 วมสําหรับการจัดทํางบการเงิ นรวมให้แก่ PwC ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมาเป็ นจํานวนเงิ นรวม 0.86 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าตอบแทนงานบริ การอื่นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบปี บัญชี พ.ศ. 2558 ครบถ้วนแล้ว
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

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

: นายสนัน่ อังอุบลกุล

อายุ

: 69 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันทีเ่ ริ่มเป็ นกรรมการ

: 1 มกราคม พ.ศ. 2536

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
440,823,510
16.27
0
0.00
0
0.00
440,823,510
16.27

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

: ไม่มี

จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
440,823,510
16.27
0
0.00
0
0.00
440,823,510
16.27

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรสําหรับประธานกรรมการ 2000 รุ่ นที่ 4/2001
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที่ 2 (TEPCoT2)
สถาบันวิทยาการการค้า
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 2/8)
การอบรมอืน่ (ต่ อ)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558 (ต่อ)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 7 (2551)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัย Oglethorpe,
Atlanta, Georgia, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ

บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ปริ ญญาบัตร รุ่ นที่ 3
พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

การตลาด
การจัดการ
วิศวกรรมการผลิต

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ,
กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2515 - ปัจจุบนั

สังคมศาสตร์

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

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

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 3/8)
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
2. บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
3. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
4. บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2. บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
3. บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
4. PT. Srithai Maspion Indonesia
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

2.2) บริษัทอืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จํากัด
2. บริ ษทั โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั อื่น
1. บริ ษทั แอลเอ็น ศรี ไทย คอม จํากัด
2. บริ ษทั นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จํากัด
3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง

จัดประชุม 3 ครั้ง

เข้าประชุม 3 ครั้ง

: 23 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปั จจุบนั )
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

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

: นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

อายุ

: 86 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันทีเ่ ริ่มเป็ นกรรมการ

: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 3/2543
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 22/2551
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 24/2553
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ น 5/2556
: ปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 19/2558
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 5/8)
การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
Certified Professional Internal Auditors
Certified Public Accountant (Thailand)
Audit Committee Financial Expert
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
พาณิ ชยศาสตรบัณฑิต และ
นิติศาสตรบัณฑิต
การบัญชี

The American University,
Washington D.C., U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการบัญชี
(เทียบปริ ญญาโท)
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(M.B.A.)
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
ปริ ญญาบัตร รุ่ นที่ 22

การบัญชี
การเงินการธนาคาร
ผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง
การบัญชี
-

ตําแหน่ ง
รองปลัดกระทรวง
อธิบดี
อธิบดี
อธิบดี
อธิบดี

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2521 – 2523
พ.ศ. 2523 – 2528
พ.ศ. 2528 – 2529
พ.ศ. 2529 – 2533
พ.ศ. 2533 – 2534

บริ หารธุรกิจ

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 6/8)
ประสบการณ์ อนื่ :
ชื่อหน่ วยงาน
The Joint Doctoral Program in Business Administration
(JDBA)
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ ง
กรรมการ
นายกสมาคม
นายกสมาคม
ที่ปรึ กษา
ประธานนักศึกษาและนายกสมาคมศิษย์เก่า

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
2) กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์
2.2) บริษัทอืน่

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ, และ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบพิเศษ)
การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 22 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปั จจุบนั )
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 7/8)
ข้ อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล

: นายเอ้งฮัก นนทิการ

อายุ

: 59 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันทีเ่ ริ่มเป็ นกรรมการ

: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
0
0.00
59,000
0.00
0
0.00
59,000
0.00

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
0
0.00
59,000
0.00
0
0.00
59,000
0.00

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ

ตําแหน่ ง
รองผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2522 – 2534

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 (หน้ าที่ 8/8)
ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
ธนาคารศรี นคร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

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

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

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

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบพิเศษ)
การประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง

จัดประชุม 3 ครั้ง

เข้าประชุม 3 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 22 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปั จจุบนั )
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4 (หน้ าที่ 1/2)
นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง 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
เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯได้จัดให้มีการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559) ในวันศุกร์ ที่ 29
เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สํานักงาน ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โดยบริ ษทั ฯจะ
ดําเนิ นการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบ
ธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็ นผู ้
ถือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ 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 ้นเพื่อให้ผถู ้ ื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 ของวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดั การประชุม
ผูถ้ ือหุน้ 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 1/4)
ข้ อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – สกุล

: นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ

: 56 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วันทีเ่ ริ่มเป็ นกรรมการ

: 21 สิ งหาคม พ.ศ. 2545

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

: ไม่มี

จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 (หน้ าที่ 2/4)
การอบรมอืน่ (ต่ อ)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558 (ต่อ)
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

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

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
สาขาปริ มาณวิเคราะห์
บริ หารธุรกิจ (M.B.A.)
สาขาการเงินและการตลาด

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริ หารและค้าเงินตรา
ต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2528 – 2529

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริ ญญาโท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

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

ฝ่ ายขาย
ที่ปรึ กษาประจํา

พ.ศ. 2540 – 2541
พ.ศ. 2542 – 2543

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริ ญญาโท
กรรมการ

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544 – 2545

กรรมการ

พ.ศ. 2544 – 2545

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริ กา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จํากัด
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก
ฟายแนนซ์ (1991) จํากัด (มหาชน)
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผูแ้ ทนราษฎร
มหาวิทยาลัยสยาม
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
บริ ษทั สยามซิ นเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน)
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พ.ศ. 2529 – 2537

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 (หน้ าที่ 3/4)
ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
คณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผูแ้ ทนราษฎร
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

ตําแหน่ ง
ที่ปรึ กษาประจํา

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2544 – 2548

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

พ.ศ. 2545 – 2549

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
2) กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์
2.2) บริษัทอืน่ :

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

: ไม่มี

ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั แพรคติคมั เอนจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิ ตอล จํากัด
3) กิจการอืน่ ทีแ่ ข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบพิเศษ)
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 14 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปั จจุบนั )

53 / 59

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 (หน้ าที่ 4/4)
ส่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการ
ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

: เฉพาะวาระที่ 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2559
เท่านั้น เนื่องจากนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะนั้น ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั , กรรมการตรวจสอบ,
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7 (หน้ าที่ 1/1)
ขั้นตอนการเข้ าประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559
ผู้ถือหุ้น
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
มาด้วยตนเอง
โต๊ะลงทะเบียน
(เริ่ม 13.00 น.)

บริษัทลงทะเบียน
การประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ
Barcode

ผู้ได้รับมอบฉันทะ
โต๊ะลงทะเบียน
(เริ่ม 13.00 น.)
แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร

แสดงเอกสารส่วนบุคคล
- แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(หน้า 46/59 - 50/59)
- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุมซึ่งมี Barcode

- แสดงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ
แบบ ค (แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น) ซึ่งกรอก
ข้อมูลและลงนามครบถ้วนทั้งผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
- แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(หน้า 46/59 - 50/59)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุมซึ่งมี Barcode
ตรวจเอกสาร
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนนเสียง
เข้าห้องประชุม
ประธานกล่าวเปิดประชุม
(เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียงในวาระนั้นๆ
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559)

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)
แผนที่ สํานักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้ องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ ตดิ ต่อ 0-2246-1111

วิธีเดินทางไปสํานักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค :
1. รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถจอดรถได้ ณ ที่จอดรถของอาคารภคินท์
2. รถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) โดยผ่านช่องทางออกหมายเลข 1 ของสถานีพระราม 9
3. รถโดยสารประจําทาง หมายเลข 73, 73ก, 136, 172, 185, 206, 514, 528 และ 529
3.1 หากมุ่งหน้ามาจากสี่ แยกรัชดาภิเษก-พระราม 9 ให้ลงที่ป้ายรถประจําทางถัดไปหลังจากผ่านป้ ายรถประจําทาง
“อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์” ซึ่งจะถึงหน้าสํานักงาน ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค พอดี
3.2 หากมุ่งหน้ามาจากสุ ทธิ สาร ให้ลงที่ป้ายรถประจําทางถัดไปหลังจากผ่าน “อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดา” จากนั้นให้
เดินข้ามสะพานข้ามถนนซึ่งอยูต่ รงป้ ายรถประจําทาง มาลงตรงหน้าสํานักงาน ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค
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