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บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 
 

 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 40 (ประจาํปี พ.ศ. 2564) 

วนัพฤหัสบดทีี ่29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 
 

 

ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ช้ัน 4 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

15 ถนนสุขสวสัดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯ 10140 
 

 

มาตรการป้องกนัควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบัตสํิาหรับผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงเขา้ร่วมการประชุม เช่น ผูถื้อหุ้น หรือ ผูถื้อหุ้นท่ีมีบุคคล

ใกลชิ้ด เพ่ิงเดินทางไป-กลบัประเทศกลุ่มเส่ียง หรือเคยอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดต่อเน่ือง นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ หรือเป็นผูมี้ไขสู้งเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เป็นตน้ โดยขอให้ผูถื้อ

หุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมแทน 

2. บริษทัฯขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นแมไ้ม่ใช่ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มเส่ียง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯเขา้ร่วมประชุม

แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เพ่ือลดจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและเป็นการลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรค  

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยการส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12) ท่ีกรอก

ขอ้มูลและลงนามครบถว้น พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 กลบัคืนมายงับริษทัฯภายในวนั

พธุท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2564 

3. บริษทัฯจะจดัตั้งจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2 จุด ตรงหนา้ประตูทางเขา้บริษทัฯ

และบริเวณชั้น 1 อาคาร 3 ก่อนข้ึนไปยงัจุดลงทะเบียนชั้น 4 หนา้ห้องประชุม รวมถึงขอให้ผูถื้อหุ้นกรอกและลงนามใน

แบบฟอร์มคาํถามยืนยนัสุขภาพของตนเอง  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตรวจพบผูมี้ไขสู้งหรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ร่วมประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อ

หุน้มาดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมแทน) 

4. บริษทัฯขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมเตรียมหนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมถึงลา้งมือ

ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จลทั้งก่อนและหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม ซ่ึงบริษทัฯจะจดัเตรียมอยา่งเพียงพอ 

5. บริษทัฯขอสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี สามารถส่งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ

การประชุมล่วงหน้า หรือส่งข้อเสนอแนะต่างๆ มาย ังสํานักเลขานุการบริษัทของบริษัทฯได้ท่ี  E-mail : 

company_secretary@srithaisuperware.com หรือส่งโทรสารมายงัหมายเลข 0-2428-9675 ภายในวนัพุธท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 

2564 

บริษัทฯขอความร่วมมือในการปฏิบัตติามแนวปฏบิัตดิงักล่าวอย่างเคร่งครัดและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจําปี พ.ศ. 2564) 

2 / 73 

ทะเบียนเลขท่ี 0107536001516 
 

ท่ี SITHAI-0401/64 
 

        วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 40 (ประจาํปี พ.ศ. 2564) 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) 

  2. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี พ.ศ. 2563 

  3. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

  4. นิยามของกรรมการอิสระ 

  5. คาํช้ีแจง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม 

      ประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

  6. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

  7. ขั้นตอนการเขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 40 (ประจาํปี พ.ศ. 2564) 

  8. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  9. แผนท่ีของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

  10. ขอ้มูลทัว่ไปและงบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

  11. นโยบายความเป็นส่วนตวัเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

  12. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

  13. แบบแจง้การประชุมท่ีมี Barcode สาํหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  14. รายงานประจาํปี 2563 งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

        ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในรูปแบบ QR code 
 

 ดว้ยบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) กาํหนดใหมี้การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 40 

(ประจาํปี พ.ศ. 2564) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษทั ศรีไทย

ซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 39 (ประจําปี พ.ศ. 2563) ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัพุธที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษทัฯไดส่้งรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 39 

(ประจาํปี พ.ศ. 2563) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : รายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี 

พ.ศ. 2563) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปีทีผ่่านมา 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯประจาํปี พ.ศ. 2563 มี

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ 

QR code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรรายงานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี พ.ศ. 2563 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ โดยสรุป

สาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

   - สินทรัพยร์วม 7,659 8,472 6,723 7,363 

   - หน้ีสินรวม 3,866 4,526 2,356 3,027 

   - ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,793 3,946 4,367 4,336 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

   - รายได ้ 6,873 8,846 3,575* 4,213* 

   - กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็น 

     ของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(92) (215) 23 (295) 

   - กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.03) (0.08) 0.01 (0.11) 

* ไม่รวมรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีโอนใหบ้ริษทัยอ่ย 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : งบการเงินมีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเหมาะสมและทนัต่อเวลา 

จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรอง

แลว้ 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปีทีผ่่านมา 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯประจาํปี พ.ศ. 2563 มี

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ 

QR code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรรายงานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี พ.ศ. 2563 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ โดยสรุป

สาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

   - สินทรัพยร์วม 7,659 8,472 6,723 7,363 

   - หน้ีสินรวม 3,866 4,526 2,356 3,027 

   - ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,793 3,946 4,367 4,336 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

   - รายได ้ 6,873 8,846 3,575* 4,213* 

   - กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็น 

     ของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(92) (215) 23 (295) 

   - กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.03) (0.08) 0.01 (0.11) 

* ไม่รวมรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีโอนใหบ้ริษทัยอ่ย 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : งบการเงินมีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเหมาะสมและทนัต่อเวลา 

จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรอง

แลว้ 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัตจิัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจําปี พ.ศ. 2563 เพ่ือสํารองตามกฎหมาย และงด

จ่ายเงนิปันผล 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯกาํหนดให้บริษทัฯจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรใน

อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และ

บริษทัฯตอ้งไม่มีผลขาดทุนสะสม  นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อย

กวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน

สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

2. ขอ้มูลการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2562 
 

รายละเอยีด พ.ศ. 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

พ.ศ. 2562 

1) กาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    1.1) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท) 

    1.2) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 

 

23,239,103 

0.01 

 

(295,142,513) 

(0.11) 

2) จาํนวนเงินกาํไรสาํรองตามกฎหมาย 

    2.1) ตั้งสาํรองเพ่ิมในปี (บาท) 

    2.2) ยอดสะสม (บาท) 

    2.3) ยอดสะสมต่อทุนจดทะเบียน (%) 

 

2,000,000 

266,000,000 

9.82 

 

- 

264,000,000 

9.74 

3) จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 2,709,904,800 2,709,904,800 

4) เงินปันผลจ่าย 

    4.1) เงินปันผลจ่าย (บาท) 

    4.2) เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้) 

    4.3) เงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ (%) 

 

- 

- 

N.A. 

 

- 

- 

N.A. 

5) วนัท่ีจ่ายเงินปันผล - - 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรร

เงินกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2563 เพ่ือสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท 

อยา่งไรก็ดี จากผลการดาํเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 

2563 บริษทัฯเพ่ิงเร่ิมฟ้ืนตวัและมีกาํไร และยงัไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(โควดิ-19) นอกจากความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย จึงขออนุมติังดจ่ายเงิน

ปันผลเพ่ือสาํรองเป็นเงินสดหมุนเวยีนใชใ้นกิจการ 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 วาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี พ.ศ. 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : 

1. ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (“EY”) ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีสอบ

บญัชีประจาํปี พ.ศ. 2563 เสร็จส้ินแลว้ 

2. พระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ

ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

3. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 31 (5) กาํหนดวา่ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีเป็นกิจการอนัท่ีประชุม

สามญัประจาํปีพึงกระทาํ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 

1. บริษทัฯมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาจาก 

1) ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ประสบการณ์ และความพร้อมของบุคลากร 

2) การมีมาตรฐานในการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ 

3) ผลการปฏิบติังานและการใหค้าํรับรองงบการเงินไดท้นัเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ 

4) ค่าสอบบญัชีท่ีสาํนกังานสอบบญัชีเสนอมา 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก EY เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ 

บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมบางแห่งของบริษทัฯ เน่ืองจาก EY เป็นสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบบญัชีบริษทัจด

ทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจน EY ไดเ้สนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาโดยเปรียบเทียบกบัสาํนกั

งานสอบบญัชีรายอ่ืนและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปีท่ีผา่นมาแลว้เห็นวา่เหมาะสม 

3. รายช่ือของผูส้อบบญัชีจาก EY ท่ีผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้มีดงัต่อไปน้ี 

1) นายปรีชา  อรุณนารา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5800 หรือ 

2) นางสาวสุพรรณี  ตริยานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4498 หรือ 

3) นางสาววธู  ขยนัการนาว ี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5423 

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/บริษทั

ยอ่ย/บริษทัร่วม/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

อน่ึง นายปรีชา  อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5800 ทาํการสอบบัญชีของ 

บริษทัฯในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีท่ีสามติดต่อกัน และผูส้อบบัญชีรับอนุญาตคนอ่ืนตาม

รายช่ือดงักล่าวยงัมิเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯกาํหนดให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงไม่สามารถ

ปฏิบติังานได ้ให้ EY จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ EY ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้โดย
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 วาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี พ.ศ. 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : 

1. ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (“EY”) ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีสอบ

บญัชีประจาํปี พ.ศ. 2563 เสร็จส้ินแลว้ 

2. พระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ

ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

3. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 31 (5) กาํหนดวา่ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีเป็นกิจการอนัท่ีประชุม

สามญัประจาํปีพึงกระทาํ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 

1. บริษทัฯมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาจาก 

1) ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ประสบการณ์ และความพร้อมของบุคลากร 

2) การมีมาตรฐานในการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ 

3) ผลการปฏิบติังานและการใหค้าํรับรองงบการเงินไดท้นัเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ 

4) ค่าสอบบญัชีท่ีสาํนกังานสอบบญัชีเสนอมา 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก EY เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ 

บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมบางแห่งของบริษทัฯ เน่ืองจาก EY เป็นสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบบญัชีบริษทัจด

ทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจน EY ไดเ้สนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาโดยเปรียบเทียบกบัสาํนกั

งานสอบบญัชีรายอ่ืนและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปีท่ีผา่นมาแลว้เห็นวา่เหมาะสม 

3. รายช่ือของผูส้อบบญัชีจาก EY ท่ีผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้มีดงัต่อไปน้ี 

1) นายปรีชา  อรุณนารา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5800 หรือ 

2) นางสาวสุพรรณี  ตริยานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4498 หรือ 

3) นางสาววธู  ขยนัการนาว ี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5423 

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/บริษทั

ยอ่ย/บริษทัร่วม/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

อน่ึง นายปรีชา  อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5800 ทาํการสอบบัญชีของ 

บริษทัฯในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีท่ีสามติดต่อกัน และผูส้อบบัญชีรับอนุญาตคนอ่ืนตาม

รายช่ือดงักล่าวยงัมิเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯกาํหนดให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงไม่สามารถ

ปฏิบติังานได ้ให้ EY จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ EY ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้โดย
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กาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี พ.ศ. 2564 เป็นเงินปีละ 1,900,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสน

บาทถว้น) ลดลงจากปีท่ีผ่านมาเป็นเงินจาํนวน 200,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 9.52 จาก

การโอนกิจการบางส่วนของบริษทัฯให้บริษทัย่อย และ EY มีประสบการณ์และความ

ชาํนาญในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษทัฯมากข้ึน  ทั้ งน้ี บริษทัฯได้แสดงขอ้มูล

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี พ.ศ. 2563 ดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : 

1. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 14 กาํหนดวา่ “ในการประชุมสามญัประจาํปี ให้กรรมการออก

จากตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม” 

2. ปัจจุบนักรรมการบริษทัมีทั้งหมด 7 คน  ดงันั้น กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในการ

ประชุมสามญัประจาํปีคร้ังน้ีตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯเท่ากบั 3 คน ประกอบดว้ย 

1) นายเอง้ฮกั  นนทิการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

 ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3) นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ กรรมการ 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติมและประวติัของกรรมการแต่ละคนปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 และ

เน่ืองจากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัฯจึง

ขอช้ีแจงนิยามของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯได้กําหนดไวซ่ึ้งมีความสอดคล้องกับ

ขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาด้วย 4 
 

3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอรายช่ือ

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณานาํเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหน่ึง 

โดยในการพิจารณาอนุมติัดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

คาํนึงถึงเหตุผลเพ่ิมเติมเฉพาะรายนายเอง้ฮกั  นนทิการ และนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 

เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระและดาํรงตาํแหน่งกรรมการถึง

ส้ินปี พ.ศ. 2563 เกิน 9 ปี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารสาํรวจโครงการสาํรวจการ

กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่า นับแต่นายเอ้งฮัก       

นนทิการ และนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งสองท่านไดท้าํ

หน้าท่ีกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยดาํรงความเป็นกรรมการอิสระ ทั้ ง

คุณสมบติั การปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระตลอด

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอยา่งดีและปฏิบติัหนา้ท่ี
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อย่างเต็มท่ีดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความโปร่งใส โดยไม่มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงมี

มติเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั

ใหน้ายเอง้ฮกั  นนทิการ และนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ี

มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง แมว้า่จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกินกวา่ 9 ปี

ก็ตาม 

4. อน่ึง ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดป้ระกาศ

ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯและระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ELCID) เชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือนาํเขา้

สู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มี 

ผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือเขา้สู่การพิจารณา 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทั้ ง 3 คนในคร้ังน้ี ได้ผ่าน

กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวม

กรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในวาระน้ีแลว้ว่า เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบัญญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอยา่งดี อีกทั้งไดอุ้ทิศเวลา ความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มท่ีดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 

ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความโปร่งใส โดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ตลอดจนมี

สายสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มธุรกิจและองคก์รต่างๆ ในการใหข้อ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํ อนันาํมา

ซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  นอกจากน้ี นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

และนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม

กรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและของบริษทัฯ สามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

แมว้่าทั้งสองท่านจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีก็ตาม  ดงันั้น จึงเห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระ

หน่ึงและดาํรงตาํแหน่งกรรมการชุดยอ่ยทุกตาํแหน่งเช่นเดิม 
 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 วาระที ่7  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : 

1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 90 กาํหนดวา่ “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน

สามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 

2. บริษทัฯกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกบั

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯและ

เทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั อีกทั้งกาํหนดใหมี้การ

ทบทวนทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี พ.ศ. 2564 
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อย่างเต็มท่ีดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความโปร่งใส โดยไม่มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงมี

มติเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั

ใหน้ายเอง้ฮกั  นนทิการ และนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ี

มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง แมว้า่จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกินกวา่ 9 ปี

ก็ตาม 

4. อน่ึง ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดป้ระกาศ

ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯและระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ELCID) เชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือนาํเขา้

สู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มี 

ผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือเขา้สู่การพิจารณา 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทั้ ง 3 คนในคร้ังน้ี ได้ผ่าน

กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวม

กรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในวาระน้ีแลว้ว่า เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบัญญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอยา่งดี อีกทั้งไดอุ้ทิศเวลา ความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มท่ีดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 

ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความโปร่งใส โดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ตลอดจนมี

สายสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มธุรกิจและองคก์รต่างๆ ในการใหข้อ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํ อนันาํมา

ซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  นอกจากน้ี นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

และนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม

กรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและของบริษทัฯ สามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

แมว้่าทั้งสองท่านจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีก็ตาม  ดงันั้น จึงเห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระ

หน่ึงและดาํรงตาํแหน่งกรรมการชุดยอ่ยทุกตาํแหน่งเช่นเดิม 
 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 วาระที ่7  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : 

1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 90 กาํหนดวา่ “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน

สามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 

2. บริษทัฯกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกบั

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯและ

เทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั อีกทั้งกาํหนดใหมี้การ

ทบทวนทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี พ.ศ. 2564 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้

ปีละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินเท่าเดิม

เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากไม่ตอ้งการเพ่ิมภาระค่าใชจ่้ายให้แก่บริษทัฯในขณะท่ีผล

การดําเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ของบริษทัฯเพ่ิงเร่ิมฟ้ืนตวัและมีกาํไร แมว้่าอตัรา

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯไม่ไดป้รับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และอยูใ่นระดบัตํ่าเม่ือ

เปรียบเทียบอา้งอิงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยจากบริษทั

จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) ก็ตาม 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนต่อปี (ค่าเบีย้ประชุม) 

(หน่วย : บาท) 

พ.ศ. 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 

พ.ศ. 2563 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

    1.1) ประธานกรรมการ 

    1.2) กรรมการ 8 คนๆ ละ 150,000 บาท 

 

300,000 

1,200,000 

 

300,000 

1,200,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1,500,000 1,500,000 

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

    2.1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    2.2) กรรมการตรวจสอบ 2 คนๆ ละ 150,000 บาท 

 

350,000 

300,000 

 

350,000 

300,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 650,000 650,000 

3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

    3.1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

    3.2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คนๆ ละ 40,000 บาท 

 

50,000 

120,000 

 

50,000 

120,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 170,000 170,000 

4) ค่าตอบแทนกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

    4.1) ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

    4.2) กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 3 คนๆ ละ 40,000 บาท 

 

50,000 

120,000 

 

50,000 

120,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี 170,000 170,000 

รวมทั้งส้ิน 2,490,000 2,490,000 

 

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสาํหรับปี พ.ศ. 2564 จาํนวนเงินไม่เกิน 2,490,000 บาท 

โดยจาํนวนเงินดงักล่าวเป็นการกาํหนดในลกัษณะของวงเงินเผื่อกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการ

ทดแทน 
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อน่ึง บริษทัฯไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แก่กรรมการแต่ละชุดขา้งตน้ และไม่มีการจ่าย

ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุม 

 

 วาระที ่8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

 

 บริษทัฯขอเรียนวา่ 

1. ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของบริษทัฯและระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ELCID) ซ่ึงภายหลงั

ส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเร่ืองเขา้สู่การพิจารณา 
 

2. บริษทัฯกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจาํปี พ.ศ. 2564) ใน

วนัจนัทร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

3. ท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ัง

น้ี โปรดกรอกขอ้ความ ลงลายมือช่ือ และติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก  แบบ ข  หรือ แบบ 

ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ไดจ้าก www.srithaisuperware.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
 

4. เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน บริษทัฯใคร่ขอให้ท่านผู ้

ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนาํแบบแจง้การประชุมท่ีมี Barcode สาํหรับการลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชุม มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย พร้อมทั้งจดัเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือ

แสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตามรายการ ดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
 

5. กรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม และไม่แต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯใคร่ขอความกรุณาจาก

ท่าน โปรดแต่งตั้งนายศุภโชค  เล่ียมแกว้ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ (ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการอิสระท่ีเป็น

ผูรั้บมอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนงัสือมอบ

ฉนัทะท่ีไดก้รอกขอ้มูลและลงนามครบถว้น พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัปรากฏตามในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

5 ถึง 

   นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์– เลขานุการบริษทั 

   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

   เลขท่ี 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก 

   เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

   เบอร์โทรศพัท ์0-2427-0088 ต่อ 2201 
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อน่ึง บริษทัฯไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แก่กรรมการแต่ละชุดขา้งตน้ และไม่มีการจ่าย

ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชผ้า่นมติ : ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุม 

 

 วาระที ่8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

 

 บริษทัฯขอเรียนวา่ 

1. ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของบริษทัฯและระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ELCID) ซ่ึงภายหลงั

ส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเร่ืองเขา้สู่การพิจารณา 
 

2. บริษทัฯกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจาํปี พ.ศ. 2564) ใน

วนัจนัทร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

3. ท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ัง

น้ี โปรดกรอกขอ้ความ ลงลายมือช่ือ และติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก  แบบ ข  หรือ แบบ 

ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ไดจ้าก www.srithaisuperware.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
 

4. เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน บริษทัฯใคร่ขอให้ท่านผู ้

ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนาํแบบแจง้การประชุมท่ีมี Barcode สาํหรับการลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชุม มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย พร้อมทั้งจดัเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือ

แสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตามรายการ ดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
 

5. กรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม และไม่แต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯใคร่ขอความกรุณาจาก

ท่าน โปรดแต่งตั้งนายศุภโชค  เล่ียมแกว้ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ (ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการอิสระท่ีเป็น

ผูรั้บมอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนงัสือมอบ

ฉนัทะท่ีไดก้รอกขอ้มูลและลงนามครบถว้น พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัปรากฏตามในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

5 ถึง 

   นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์– เลขานุการบริษทั 

   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

   เลขท่ี 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก 

   เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

   เบอร์โทรศพัท ์0-2427-0088 ต่อ 2201 
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ทั้งน้ี กรุณาส่งถึงบริษทัฯล่วงหนา้ก่อนการประชุม คือภายในวนัพธุท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เพ่ือให้กรรมการ

อิสระสามารถใชสิ้ทธิใชเ้สียงแทนท่านได ้
 

6. บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบ QR code และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ

ประชุมน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อ

ขอรับไดท่ี้ สาํนกัเลขานุการบริษทั ตามท่ีอยูใ่นขอ้ 5 ขา้งตน้ เพ่ือบริษทัฯจะไดจ้ดัส่งใหท่้านต่อไป 

 

 จึงเรียนเชิญมาเพ่ือโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีกาํหนด 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                      นายสนัน่   องัอุบลกลุ 

          ประธานกรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่1/21) 

 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) 

ประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ช้ัน 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

15 ซอยสุขสวสัดิ์ 36 ถนนสุขสวสัดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

วนัพุธที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทั ศรีไทย

ซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
 

กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 100 ดงัน้ี 

 1. นายสนัน่  องัอุบลกลุ   2. นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

 3. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี   4. นางสิริพร  ไศละสูต 

 5. นายศุภโชค  เล่ียมแกว้   6. นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 

 7. นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์
 

ผู้บริหารระดบัสูง 

 1. นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต   2. นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์

 3. นายการัณย ์ องัอุบลกลุ 
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท สํานักงาน อวีาย จาํกดั 

 1. นายปรีชา  อรุณนารา   2. นายโสภณ  นิลประภสัสร 
 

ทีป่รึกษาด้านภาษีอากรจากบริษัท สํานักงาน อวีาย จาํกดั 

 นายเกษม  เกียรติเสรีกลุ 
 

ทีป่รึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สํานักงานกฎหมายนิตปิรีชา จาํกดั 

 1. นายไกวลั  มีสุข    2. นางสาวเลิศลกัษณ์  เกาะสมบติั 
 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ “ประธานฯ” ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 

เร่ิมประชุมเวลา 14.07 นาฬิกา 
 

 ประธานฯกล่าวตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 

2563) ของบริษทัฯและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 29 ของบริษทัฯกาํหนดวา่ “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมี

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมดจึงจะเป็นครบองค์ประชุม” โดยคร้ังน้ีมี           

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 44 คน นบัจาํนวนหุน้ได ้626,798,834 หุ้น และการมอบฉันทะจาํนวน 15 คน นบั

จาํนวนหุน้ได ้691,092,706 หุน้ รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 59 คน (“ผูถื้อหุ้น”) และจาํนวนหุ้นรวม 1,317,891,540 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 48.63 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมแลว้จึงขอเปิดประชุมพร้อมทั้งแนะนาํกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาดา้นภาษีอากรของบริษทัฯ และมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั

แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงเร่ืองวาระการประชุม ระเบียบการประชุมและวธีิการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่1/21) 

 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) 

ประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ช้ัน 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

15 ซอยสุขสวสัดิ์ 36 ถนนสุขสวสัดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

วนัพุธที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทั ศรีไทย

ซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
 

กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 100 ดงัน้ี 

 1. นายสนัน่  องัอุบลกลุ   2. นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

 3. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี   4. นางสิริพร  ไศละสูต 

 5. นายศุภโชค  เล่ียมแกว้   6. นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 

 7. นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์
 

ผู้บริหารระดบัสูง 

 1. นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต   2. นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์

 3. นายการัณย ์ องัอุบลกลุ 
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท สํานักงาน อวีาย จาํกดั 

 1. นายปรีชา  อรุณนารา   2. นายโสภณ  นิลประภสัสร 
 

ทีป่รึกษาด้านภาษีอากรจากบริษัท สํานักงาน อวีาย จาํกดั 

 นายเกษม  เกียรติเสรีกลุ 
 

ทีป่รึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สํานักงานกฎหมายนิตปิรีชา จาํกดั 

 1. นายไกวลั  มีสุข    2. นางสาวเลิศลกัษณ์  เกาะสมบติั 
 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ “ประธานฯ” ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 

เร่ิมประชุมเวลา 14.07 นาฬิกา 
 

 ประธานฯกล่าวตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 

2563) ของบริษทัฯและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 29 ของบริษทัฯกาํหนดวา่ “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมี

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมดจึงจะเป็นครบองค์ประชุม” โดยคร้ังน้ีมี           

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 44 คน นบัจาํนวนหุน้ได ้626,798,834 หุ้น และการมอบฉันทะจาํนวน 15 คน นบั

จาํนวนหุน้ได ้691,092,706 หุน้ รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 59 คน (“ผูถื้อหุ้น”) และจาํนวนหุ้นรวม 1,317,891,540 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 48.63 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมแลว้จึงขอเปิดประชุมพร้อมทั้งแนะนาํกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาดา้นภาษีอากรของบริษทัฯ และมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั

แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงเร่ืองวาระการประชุม ระเบียบการประชุมและวธีิการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

 บริษทัฯกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

2. เอกสารท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ 

2.1 หนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) จาํนวน 75 หนา้ (“หนงัสือเชิญประชุมฯ”) 

2.2 แบบแจง้การประชุมท่ีมี Barcode สาํหรับการลงทะเบียนเข่าร่วมประชุม 

2.3 รายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 

2.4 ขอ้มูลทัว่ไปและงบการเงิน จาํนวน 13 หนา้ 

2.5 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข จาํนวน 4 หนา้ 
 

3. การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.1 การเสนอวาระการประชุม 

บริษทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทัว่ไป เสนอวาระการประชุมรวมถึงการนาํเสนอบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือ

เขา้ร่วมเป็นกรรมการบริษทั โดยแจง้ข่าวสารดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

ของบริษทัฯ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิดงักล่าวระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงเม่ือครบตาม

เวลาท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไดใ้ชสิ้ทธิดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงไดพิ้จารณาบรรจุวาระการ

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมฯ 
 

3.2 การมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองแต่ตอ้งการใชสิ้ทธิในการร่วมประชุมคร้ังน้ี ตามนโยบายกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ จึงเสนอกรรมการอิสระ 1 คน คือ นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี เป็นตวัแทนผูรั้บมอบ

ฉันทะจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงประธานฯไดแ้นะนาํเรียบร้อยแลว้  ทั้งน้ี ประวติัและขอ้มูลของนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 

ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมฯในหนา้ 50/75 – 53/75 
 

3.3 การมีสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง 

บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้สกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนท่ีเป็นกลาง เพ่ือให้การนบัคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระการ

ประชุมมีความโปร่งใสและยติุธรรม บริษทัฯจึงมอบหมายให้นายไกวลั  มีสุข ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษทัฯ 

เป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ซ่ึงประจาํอยู่โต๊ะนบัคะแนนแลว้ และขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้นจากท่ีประชุม 

เพ่ือร่วมเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนน 

นายอาชวนัต์  บุญรัตน์ ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นนายปราโมทย ์  บุญรัตน์ อาสาเป็นสักขีพยานการตรวจนับ

คะแนน 
 

4. การดาํเนินการประชุม 

 การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยกรรมการจะนาํเสนอขอ้มูล

ของแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงลงคะแนน (ในระหว่างท่ีกาํลงั

รวบรวมนบัคะแนนเสียงและรอผลคะแนนอยูน่ั้น จะขออนุญาตจากท่ีประชุมใหมี้การพิจารณาวาระถดัไปเพ่ือไม่ให้เสียเวลา

ของผูถื้อหุ้นแลว้จึงมารายงานมติเม่ือทราบผลการนับคะแนนแลว้) ผูถื้อหุ้นรายใดท่ีประสงคส์อบถาม/แสดงความคิดเห็น 

ขอใหแ้จง้ช่ือ-นามสกลุ เพ่ือบริษทัฯจะไดบ้นัทึกไวอ้า้งอิงในรายงานการประชุมต่อไป 
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5. การนบัคะแนนเสียง/การลงมติ 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

 ประธานฯจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยการสอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

ดว้ยตนเองท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ก็ขอใหย้กมือข้ึน และหากมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองท่านใดยกมือไม่

เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯท่ีประจาํอยูด่า้นหลงัห้อง จะรับบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ียกมือ จากนั้น

จะรวบรวมและนาํส่งท่ีจุดนบัคะแนนเสียงเพ่ือลงมติดงักล่าว โดยผูเ้ขา้ประชุมทุกคนจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเม่ือลงทะเบียน

เขา้ร่วมการประชุม ทั้งน้ีจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุม มีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ย ตามท่ี

ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหม้าประชุมแทน 

 บริษทัฯไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะเป็น 3 แบบ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด ไดแ้ก่ 

แบบ ก เป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นมอบให้ผูรั้บมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงไดต้ามท่ีผูรั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในท่ี

ประชุม 

แบบ ข เป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงล่วงหนา้ในแต่ละวาระได ้หรือผูรั้บมอบฉนัทะพิจารณาออกเสียงได้

ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงเป็นแบบท่ีบริษทัฯไดน้าํส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ 

แบบ ค เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและผูดู้แลหุน้ 
 

• กรมพฒันาธุรกิจการคา้กาํหนดให้ผูถื้อหุน้มอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนน

เสียงได ้
 

• การลงคะแนนเสียงของกรณีมอบฉันทะ ให้ผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามท่ี

เห็นสมควร โดยใชว้ธีิการเดียวกนักบักรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 
 

• หนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะแสดงความประสงคข์องการออกเสียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงไวแ้ลว้ บริษทัฯจะ

ไดบ้นัทึกการออกเสียงตามนั้นไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ตอนลงทะเบียน และใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม โดยบตัร

ลงคะแนนท่ีส่งมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะจะแสดงขอ้ความวา่ไดบ้นัทึกการลงคะแนนในวาระนั้นๆ แลว้ 
 

• การลงมติของแต่ละวาระ บริษทัฯจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียง ไม่เห็นดว้ย และ งดออก

เสียง เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนเสียง และเม่ือเสร็จส้ินการประชุมแล้ว บริษัทฯขอให้ผูถื้อหุ้นคืนบัตร

ลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯดว้ย 
 

• การออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้แต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ

อยู ่โดย 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงคือ 

“เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้ยกเวน้

กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุน้ 
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5. การนบัคะแนนเสียง/การลงมติ 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

 ประธานฯจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยการสอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

ดว้ยตนเองท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ก็ขอใหย้กมือข้ึน และหากมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองท่านใดยกมือไม่

เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯท่ีประจาํอยูด่า้นหลงัห้อง จะรับบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ียกมือ จากนั้น

จะรวบรวมและนาํส่งท่ีจุดนบัคะแนนเสียงเพ่ือลงมติดงักล่าว โดยผูเ้ขา้ประชุมทุกคนจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเม่ือลงทะเบียน

เขา้ร่วมการประชุม ทั้งน้ีจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุม มีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ย ตามท่ี

ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหม้าประชุมแทน 

 บริษทัฯไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะเป็น 3 แบบ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด ไดแ้ก่ 

แบบ ก เป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นมอบให้ผูรั้บมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงไดต้ามท่ีผูรั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในท่ี

ประชุม 

แบบ ข เป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงล่วงหนา้ในแต่ละวาระได ้หรือผูรั้บมอบฉนัทะพิจารณาออกเสียงได้

ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงเป็นแบบท่ีบริษทัฯไดน้าํส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ 

แบบ ค เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและผูดู้แลหุน้ 
 

• กรมพฒันาธุรกิจการคา้กาํหนดให้ผูถื้อหุน้มอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนน

เสียงได ้
 

• การลงคะแนนเสียงของกรณีมอบฉันทะ ให้ผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามท่ี

เห็นสมควร โดยใชว้ธีิการเดียวกนักบักรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 
 

• หนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะแสดงความประสงคข์องการออกเสียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงไวแ้ลว้ บริษทัฯจะ

ไดบ้นัทึกการออกเสียงตามนั้นไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ตอนลงทะเบียน และใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม โดยบตัร

ลงคะแนนท่ีส่งมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะจะแสดงขอ้ความวา่ไดบ้นัทึกการลงคะแนนในวาระนั้นๆ แลว้ 
 

• การลงมติของแต่ละวาระ บริษทัฯจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียง ไม่เห็นดว้ย และ งดออก

เสียง เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนเสียง และเม่ือเสร็จส้ินการประชุมแล้ว บริษัทฯขอให้ผูถื้อหุ้นคืนบัตร

ลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯดว้ย 
 

• การออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้แต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ

อยู ่โดย 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงคือ 

“เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้ยกเวน้

กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุน้ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่4/21) 

 

• การประมวลผลการนบัคะแนน 

ระบบคอมพิวเตอร์จะนาํคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงคข์อง          

ผูถื้อหุน้ท่ีระบุไวช้ดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะ และบริษทัฯไดบ้นัทึกคะแนน ณ จุดลงทะเบียนมาประมวลผล 

รวมกบัคะแนนจากการลงมติในหอ้งประชุม ท่ีบริษทัฯจะดาํเนินการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะเฉพาะรายท่ีลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” รวมถึงบตัรเสีย (ถา้มี) เพ่ือนาํมาหัก

ออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และถือวา่คะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติ 

“เห็นดว้ย” ตามท่ีเสนอในระเบียบวาระนั้นฯ กรณีถา้เป็นบตัรเสีย กรณีแสดงไม่ชดัเจน เช่น ลงคะแนนเสียง

มากกว่า 1 ช่อง แกไ้ขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงช่ือกาํกบัหรือการแบ่งการลงคะแนนเสียง ยกเวน้

กรณีคสัโตเดียน (Custodian) 
 

6. มติของท่ีประชุม 

• วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 6 ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ 

• วาระท่ี 7 ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

• วาระท่ี 8 ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
 

7. การตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯบรรจุวาระท่ี 9 “เร่ืองอ่ืนๆ” ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคซ์กัถามขอ้มูล

ใดๆ เพ่ิมเติมท่ีไม่เก่ียวกบัวาระประชุม บริษทัฯขออนุญาตตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นในวาระท่ี 9 น้ีเพ่ือไม่ให้เป็นการ

เสียเวลาของผูถื้อหุน้รายอ่ืนและกระทบต่อการพิจารณาวาระในขณะนั้น 
 

8. ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

• ขอความกรุณาผูถื้อหุน้ต่างชาตินาํล่ามแปลคาํถามภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่านอ่ืนได้

รับทราบขอ้มูลดว้ยพร้อมกนั 

• เม่ือเสร็จส้ินการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจแลว้ส่งคืนให้เจา้หนา้ท่ี 

เพ่ือบริษทัฯจะไดพิ้จารณาปรับปรุงสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังต่อไป 
 

9. มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

• ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

• ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูภ่ายในบริษทัฯ 

• ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการประชุม 

• สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามมาล่วงหนา้ โดยบริษทัฯ จะอ่านคาํถามและตอบในวาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ 

• จดัจุดรับลงทะเบียนและหอ้งประชุมตามหลกั Social Distancing 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่5/21) 

 

• ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการถามคาํถามในห้องประชุม กรอกช่ือ-นามสกุล และคาํถามในแบบฟอร์มท่ี

บริษทัฯ จดัเตรียมไวใ้ห้และจดัส่งให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ อ่านคาํถามแทนท่าน เพ่ือลดการสนทนาและใช้

ไมโครโฟน 

 

 นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์แจง้ผูถื้อหุ้นให้ทราบว่า ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน

ปัจจุบนั  ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนัควบคุมโรคของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 และเป็นไปตามแนว

ปฏิบติัของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากท่านผูถื้อหุ้นมีคาํถาม จะฝากรบกวนให้เขียนบนกระดาษและส่งต่อ

เจา้หนา้ท่ีดา้นหลงัห้องโดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเป็นคนอ่านคาํถามของท่าน และขออนุญาตไม่รับคาํถามจากการพูดปาก

เปล่าของท่านผูถื้อหุน้ในหอ้งประชุมน้ี และเรียนเชิญท่านประธานเพ่ือดาํเนินการประชุมวาระท่ี 1 

 

 นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานฯดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562) ซ่ึงประชุมเม่ือวัน

พฤหัสบดทีี ่25 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 ประธานฯแจง้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 38 (ประจาํปี พ.ศ. 

2562) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมให้ผูถื้อหุ้น ทั้งหมด 18 

หนา้ ดงัปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่หนา้ท่ี 11/75 ถึงหนา้ท่ี 28/75 วาระน้ีใชเ้สียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

รับรอง หากไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมก็จะถือวา่ท่ีประชุมรับรอง 

 นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์แจง้ให้ผูถื้อหุ้นเขียนคาํถามในกระดาษหากตอ้งการซักถาม หรือให้สอบถามใน

วาระท่ี 9 

 มีผูถื้อหุน้ 1 รายคือ นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี สอบถามดงัน้ี 

ขอ้ 1. บริษทัฯไม่ไดส่้งงบการเงินฉบบัสมบูรณ์ให้แก่ผูถื้อหุ้น และในห้องประชุมของบริษทัฯควรมี Wifi ให ้

Download ขอ้มูลรายงานประจาํปีเพ่ือประกอบการประชุม 

ขอ้ 2. ในหนงัสือเชิญประชุมฯควรแยกหนา้งบการเงิน (งบกระแสเงินสด) และหนงัสือมอบฉันทะออกจากกนั 

(หนา้ท่ี 71-72) 

 

 นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์ช้ีแจงดงัน้ี 

1. งบการเงินของบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่มาเป็นเวลาพอสมควรและสามารถ Download ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นสามารถขอรายงานประจาํปีกบัเจา้หนา้ท่ีได ้จึงไดใ้ห้เจา้หนา้ท่ีส่ง

เล่มรายงานประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 

2. บริษทัฯจะรับไปพิจารณา และกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่5/21) 

 

• ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการถามคาํถามในห้องประชุม กรอกช่ือ-นามสกุล และคาํถามในแบบฟอร์มท่ี

บริษทัฯ จดัเตรียมไวใ้ห้และจดัส่งให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ อ่านคาํถามแทนท่าน เพ่ือลดการสนทนาและใช้

ไมโครโฟน 

 

 นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์แจง้ผูถื้อหุ้นให้ทราบว่า ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน

ปัจจุบนั  ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนัควบคุมโรคของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 และเป็นไปตามแนว

ปฏิบติัของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากท่านผูถื้อหุ้นมีคาํถาม จะฝากรบกวนให้เขียนบนกระดาษและส่งต่อ

เจา้หนา้ท่ีดา้นหลงัห้องโดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเป็นคนอ่านคาํถามของท่าน และขออนุญาตไม่รับคาํถามจากการพูดปาก

เปล่าของท่านผูถื้อหุน้ในหอ้งประชุมน้ี และเรียนเชิญท่านประธานเพ่ือดาํเนินการประชุมวาระท่ี 1 

 

 นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานฯดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562) ซ่ึงประชุมเม่ือวัน

พฤหัสบดทีี ่25 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 ประธานฯแจง้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 38 (ประจาํปี พ.ศ. 

2562) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมให้ผูถื้อหุ้น ทั้งหมด 18 

หนา้ ดงัปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่หนา้ท่ี 11/75 ถึงหนา้ท่ี 28/75 วาระน้ีใชเ้สียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

รับรอง หากไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมก็จะถือวา่ท่ีประชุมรับรอง 

 นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์แจง้ให้ผูถื้อหุ้นเขียนคาํถามในกระดาษหากตอ้งการซักถาม หรือให้สอบถามใน

วาระท่ี 9 

 มีผูถื้อหุน้ 1 รายคือ นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี สอบถามดงัน้ี 

ขอ้ 1. บริษทัฯไม่ไดส่้งงบการเงินฉบบัสมบูรณ์ให้แก่ผูถื้อหุ้น และในห้องประชุมของบริษทัฯควรมี Wifi ให ้

Download ขอ้มูลรายงานประจาํปีเพ่ือประกอบการประชุม 

ขอ้ 2. ในหนงัสือเชิญประชุมฯควรแยกหนา้งบการเงิน (งบกระแสเงินสด) และหนงัสือมอบฉันทะออกจากกนั 

(หนา้ท่ี 71-72) 

 

 นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์ช้ีแจงดงัน้ี 

1. งบการเงินของบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่มาเป็นเวลาพอสมควรและสามารถ Download ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นสามารถขอรายงานประจาํปีกบัเจา้หนา้ท่ีได ้จึงไดใ้ห้เจา้หนา้ท่ีส่ง

เล่มรายงานประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 

2. บริษทัฯจะรับไปพิจารณา และกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่6/21) 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 38 (ประจาํปี พ.ศ.2562) ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,318,452,740 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,452,740 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปีทีผ่่านมา 

 

 นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานฯมอบหมายใหน้ายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์เลขานุการบริษทั รายงานให้ท่ีประชุม

ทราบถึงผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา ซ่ึงสรุปจากคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการหรือ 

MD&A ซ่ึงเปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 
 

 ยอดขายรวมตามธุรกจิ 

 ยอดขายรวมในปี พ.ศ. 2562 มีจาํนวน 8,846 ลา้นบาท ลดลง 7.5% เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีจาํนวน 9,562 

ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจดงัน้ี 

• ธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนมียอดขายในปี พ.ศ. 2562 จาํนวน 1,605 ลา้นบาท ลดลง 18.2% จากปี 

พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีจาํนวน 1,961 ลา้นบาท 

• ธุรกิจผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมมียอดขายในปี พ.ศ. 2562 จาํนวน 7,024 ลา้นบาท ลดลง 5.2% จากปี 

พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีจาํนวน 7,410 ลา้นบาท 

• ธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพมี์ยอดขายในปี พ.ศ. 2562 จาํนวน 217 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 13.6% จากปี พ.ศ. 2561 

ซ่ึงมีจาํนวน 191 ลา้นบาท 
 

 ผลการดาํเนินงานตามงบกาํไรขาดทุนรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

กาํไรขั้นตน้ (%) 8.6% 12.0%  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท) (215) 76  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) (2.4%) 0.9%  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.08) 0.03  
 

 นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์ช้ีแจงวา่ ในปีท่ีผา่นมา สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวมมีผลต่อกาํลงัซ้ือของ

ผูบ้ริโภคและสภาพการแข่งขนัท่ีสูง ทาํให้ยอดขายลดลงโดยเฉพาะธุรกิจ Direct Sales และ Wholesale กอปรกบัปัจจยั

ภายนอกทั้งสงครามการคา้และค่าเงินบาทท่ีแข็งตวัค่อนขา้งมาก ทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง ในขณะท่ีบริษทัฯมีตน้ทุนท่ี

สูงข้ึนจากการปรับค่าชดเชยสาํรองหน้ีสินพนกังานตามกฎหมายแรงงานใหม่ ทาํให้ตั้งสาํรองมากข้ึนรวมถึงค่าชดเชยและ

การปรับมูลค่าเคร่ืองจกัรและมูลค่าสินคา้คงเหลือรวมถึงการระบายสินคา้ ทาํใหปี้ท่ีผา่นมาบริษทัฯประสบผลขาดทุน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่7/21) 

 

 นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นของ  

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดรั้บการรับรองการต่ออายเุป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC Recertification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต (CAC) ซ่ึงใบรับรองมีอาย ุ3 ปี และจะครบกาํหนดใหม่ในปี พ.ศ. 2566 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯมีบทบาทและ

ส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของปี พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการบริษทั 
 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึง

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 

 นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานฯมอบหมายใหน้ายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์เลขานุการบริษทัช้ีแจง งบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและผ่านการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีฯแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทัฯแบบไม่มีเง่ือนไข 

 เลขานุการบริษทัช้ีแจงงบการเงินในรูปแบบของตารางผลประกอบการตามท่ีแสดงในท่ีประชุม ทั้งในส่วนของงบ

แสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ พร้อมทั้งรายงานจาํนวนเงิน

ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงเปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2561 และอธิบายเหตุผลให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ ซ่ึงสรุปได้

ดงัน้ี 

1. งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนรวม 3,388 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยห์มุนเวียนรวม

ของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 4,432 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 1,044 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากลูกหน้ี

การคา้ท่ีลดลงจากการเร่งรัดหน้ี และสินคา้คงเหลือท่ีลดลงจากการระบายสินคา้คงคา้งนานและเก็บ     

สตอ๊กสินคา้เท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,996 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยห์มุนเวียนรวม

ของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 2,864 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 868 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเป็นสาเหตุเดียวกบั

ท่ีกล่าวอธิบายของงบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวม 5,084 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

รวมของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 5,807 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 723 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากค่าเส่ือม

ราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2562 บริษทัฯมีค่าเส่ือมราคามากกวา่ 800 ลา้นบาท 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่7/21) 

 

 นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นของ  

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดรั้บการรับรองการต่ออายเุป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC Recertification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต (CAC) ซ่ึงใบรับรองมีอาย ุ3 ปี และจะครบกาํหนดใหม่ในปี พ.ศ. 2566 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯมีบทบาทและ

ส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของปี พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการบริษทั 
 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึง

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 

 นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานฯมอบหมายใหน้ายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์เลขานุการบริษทัช้ีแจง งบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและผ่านการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีฯแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทัฯแบบไม่มีเง่ือนไข 

 เลขานุการบริษทัช้ีแจงงบการเงินในรูปแบบของตารางผลประกอบการตามท่ีแสดงในท่ีประชุม ทั้งในส่วนของงบ

แสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ พร้อมทั้งรายงานจาํนวนเงิน

ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงเปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2561 และอธิบายเหตุผลให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ ซ่ึงสรุปได้

ดงัน้ี 

1. งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนรวม 3,388 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยห์มุนเวียนรวม

ของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 4,432 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 1,044 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากลูกหน้ี

การคา้ท่ีลดลงจากการเร่งรัดหน้ี และสินคา้คงเหลือท่ีลดลงจากการระบายสินคา้คงคา้งนานและเก็บ     

สตอ๊กสินคา้เท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,996 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยห์มุนเวียนรวม

ของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 2,864 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 868 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเป็นสาเหตุเดียวกบั

ท่ีกล่าวอธิบายของงบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวม 5,084 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

รวมของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 5,807 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 723 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากค่าเส่ือม

ราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2562 บริษทัฯมีค่าเส่ือมราคามากกวา่ 800 ลา้นบาท 
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- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 5,367 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

รวมของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 5,845 ลา้นบาท อยู่จาํนวน 478 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเกิดจาก        

ค่าเส่ือมของราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

สินทรัพย์รวม 

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั มีสินทรัพยร์วม 8,472 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วมของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมี

จาํนวน 10,239 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 1,767 ลา้นบาท 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพยร์วม 7,363 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วมของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมี

จาํนวน 8,708 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 1,345 ลา้นบาท 
 

หนีสิ้นรวม 

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั มีหน้ีสินรวม 4,526 ลา้นบาท ลดลงจากหน้ีสินรวมของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมี

จาํนวน 5,814 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 1,288 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากเงินกูย้ืม ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะสั้น 

เงินกูย้ืมระยะยาวทั้งในส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและส่วนท่ีเกินหน่ึงปี เป็นตน้ ลดลงรวม 

1,178 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯพยายามลดหน้ีและไม่ลงทุนเพ่ิมเพ่ือประหยดัดอกเบ้ียจ่าย 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีหน้ีสินรวม 3,027 ลา้นบาท ลดลงจากหน้ีสินรวมของปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 

3,922 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 895 ลา้นบาท 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,946 ลา้นบาท ลดลงจากส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของปี 

พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 4,425 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 479 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการจ่ายเงินปันผล ผล

ขาดทุนในปีพ.ศ. 2562 และการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นส่วนประกอบของผูถื้อหุน้ 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 4,336 ลา้นบาท ลดลงจากส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของปี 

พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 4,786 ลา้นบาท อยูจ่าํนวน 450 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการจ่ายเงินปันผล

จาํนวน 135 ลา้นบาท และผลขาดทุนในปี พ.ศ. 2562 จาํนวน 295 ลา้นบาท 
 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั มีอตัราหน้ีสินต่อทุน 1.15 เท่า ลดลงจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของปี พ.ศ. 

2561 ท่ีมี 1.31 เท่า อยูจ่าํนวน 0.16 เท่า สาเหตุเกิดจากเงินกูย้มืลดลง 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราหน้ีสินต่อทุน 0.70 เท่า ลดลงจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของปี พ.ศ. 2561 

ท่ีมี 0.82 เท่า อยูจ่าํนวน 0.12 เท่า 
 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั มีมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 1.46 บาท ลดลงจากมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นของปี พ.ศ. 

2561 ท่ีมีมูลค่า 1.63 บาท อยูจ่าํนวน 0.17 บาท เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัท่ีลดลง 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 1.60 บาท ลดลงจากมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นของปี พ.ศ. 

2561 ท่ีมีมูลค่า 1.77 บาท อยูจ่าํนวน 0.17 บาท 
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2. งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษทั 

- รายไดจ้ากการขายสุทธิ มีจาํนวน 8,846 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 9,562 ลา้นบาท อยู่

ร้อยละ 7.5 

- กาํไรขั้นตน้ มีจาํนวน 764 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.6 ของรายไดจ้ากการขาย ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ท่ีมี

จาํนวน 1,143 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.0 ของรายไดจ้ากการขาย 

- กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 212 ลา้นบาท และมีกาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของ     

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 215 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 

76 ลา้นบาท 

 

3. งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ 

- รายไดจ้ากการขายสุทธิ มีจาํนวน 4,960 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีจาํนวน 5,887 ลา้นบาท อยู่

ร้อยละ15.7 

- กาํไรขั้นตน้ มีจาํนวน 187 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.8 ของรายไดจ้ากการขาย ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ท่ีมี

จาํนวน 610 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.4 ของรายไดจ้ากการขาย 

- กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 295 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีผลกาํไรสุทธิ

จาํนวน 136 ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัท่ีมีผลประกอบการขาดทุน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2562 สภาพการแข่งขนั รวมถึง

การตั้งเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังานตามกฎหมายแรงงานใหม่ และการระบายสต๊อกสินคา้เพ่ือ

เสริมสภาพคล่อง 

 

 เลขานุการบริษทั เชิญผูถื้อหุน้เพ่ือสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ 1 ราย คือ นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี 

สอบถามดงัน้ี 

ขอ้ 1. ในงบกระแสเงินสดท่ีแสดงผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 33.0 ลา้นบาท เกิดจากสินทรัพยใ์ด 

ขอ้ 2. เงินลงทุนใน Srithai Superware India Limited จาํนวน 43 ลา้นอินเดียรูปี คิดเป็นเงินบาทประมาณเท่าไร 

และเหตุใดจึงตั้งสาํรองการดอ้ยค่าร้อยละ 100 

ขอ้ 3. บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั ประกอบธุรกิจอะไร และเหตุใดเงินปันผลท่ีบริษทัฯไดรั้บในปี พ.ศ. 2562 

ลดลงจากเงินปันผลในปี พ.ศ 2561 ท่ีไดรั้บประมาณ 170 ลา้นบาท เป็นจาํนวนมาก และผลประกอบการ

ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2563 เป็นอยา่งไรบา้ง 

ขอ้ 4. บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จาํกดั เลิกกิจการเม่ือไร เงินลงทุนท่ีลงทุนไปประมาณ 48 ลา้นบาท จะไดรั้บคืน

หรือไม่ และเหตใุดยงัปรากฏเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงิน 

ขอ้ 5. รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั-สุทธิจากภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบการเงิน

เฉพาะกิจการประมาณ 19 ลา้นบาท และแสดงในงบการเงินรวมประมาณ 119 ลา้นบาท เกิดจากอะไร 

รวมทั้งผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2562 สามารถใชสิ้ทธิลดหยอ่นทางภาษีไดเ้ท่าไร 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่10/21) 

 

 นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์ช้ีแจงดงัน้ี 

ขอ้ 1. ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 33.0 ลา้นบาท เกิดจากเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 

ขอ้ 2. เงินลงทุนใน Srithai Superware India Limited จาํนวน 43 ลา้นอินเดียรูปี คิดเป็นเงินบาทประมาณ 25.09 

ลา้นบาท บริษทัฯตั้งสํารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเต็มจาํนวน เน่ืองจากตามมาตรฐานบัญชี

บริษทัฯประเมินวา่ Srithai Superware India Limited มีผลประกอบการท่ีไม่ดีและไม่คุม้ค่าเม่ือเทียบกบั

เงินลงทุนของบริษทัฯ 

ขอ้ 3. บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน และเหตุท่ีบริษทัฯไดรั้บเงินปันผล

ลดลงในปี พ.ศ. 2562 เน่ืองจากมียอดขาย การส่งออกและกาํไรลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ ในส่วน         

ผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2563 ยงัคงเป็นไปตามงบประมาณท่ีตั้งไว ้แมว้า่ในเดือนกุมภาพนัธ์

และมีนาคม มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษทั โคราช ไทย เทค 

จาํกดั ดว้ย 

ขอ้ 4. บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จาํกดั เลิกกิจการมาหลายปีแลว้และเป็นบริษทัลม้ละลาย บริษทัฯตั้งสาํรองการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนเต็มจาํนวน ประมาณ 48 ลา้นบาท ส่วนในเร่ืองการแสดงรายการเงินลงทุนของ

บริษทั โซโคะ๊ ศรีไทย จาํกดั ยงัชาํระบญัชีไม่แลว้เสร็จ 

ขอ้ 5. รายการดงักล่าวอยูใ่นส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั-สุทธิจากภาษีเงินได ้คือผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิทางภาษีเงินได ้19 

ลา้นบาท และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจาํนวน 100 ลา้นบาท หากมีผล

ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2562 จะสามารถลดหยอ่นภาษีไดท้ั้งหมด เน่ืองจากบริษทัฯยงัมีผลขาดทุนทาง

ภาษี 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,316,804,440 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.87 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 1,648,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.13 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,452,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิ ประจาํปี พ.ศ. 2562 และงดการจ่ายเงนิปันผล 

 

 นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่11/21) 

 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯกาํหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ของกาํไรสุทธิประจาํปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทัฯตอ้งไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามมาตรา 

116 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชน จาํกดั บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกว่าทุน

สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

2. ผลการดาํเนินงานในงวดเดือนมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มีผลขาดทุน 

3. เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2562 เพ่ือสาํรอง

ตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 
 

 หน่วย 2562 (ปีทีเ่สนอ) 2561 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลา้นบาท (295.1) 136.3 

จาํนวนเงินปันผลท่ีจ่าย (ต่อหุน้) บาทต่อหุน้ - 0.05 

เงินปันผลท่ีจ่าย ลา้นบาท - 135.5 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ % - 99.43 

 

 นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์สอบถามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ มีผูถื้อหุ้นคนใดไม่เห็นดว้ยหรือมีความเห็นเป็นอยา่ง

อ่ืนหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพ่ิมเติม 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังดจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2562 เพ่ือสํารองตามกฎหมาย และงดจ่าย  

เงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,318,452,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,452,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

 

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี พ.ศ. 2563 

 

 นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานฯขอใหน้ายเอง้ฮกั  นนทิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่

ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่า

สอบบญัชี เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีนั้น 

 สาํหรับปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (“EY”) ไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) วา่เป็นสาํนกัสอบบญัชีท่ีเหมาะสม จึง

ขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประกอบดว้ย 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่11/21) 

 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯกาํหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ของกาํไรสุทธิประจาํปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทัฯตอ้งไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามมาตรา 

116 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชน จาํกดั บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกว่าทุน

สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

2. ผลการดาํเนินงานในงวดเดือนมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มีผลขาดทุน 

3. เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2562 เพ่ือสาํรอง

ตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 
 

 หน่วย 2562 (ปีทีเ่สนอ) 2561 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลา้นบาท (295.1) 136.3 

จาํนวนเงินปันผลท่ีจ่าย (ต่อหุน้) บาทต่อหุน้ - 0.05 

เงินปันผลท่ีจ่าย ลา้นบาท - 135.5 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ % - 99.43 

 

 นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์สอบถามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ มีผูถื้อหุ้นคนใดไม่เห็นดว้ยหรือมีความเห็นเป็นอยา่ง

อ่ืนหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพ่ิมเติม 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังดจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2562 เพ่ือสํารองตามกฎหมาย และงดจ่าย  

เงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,318,452,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,452,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

 

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี พ.ศ. 2563 

 

 นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานฯขอใหน้ายเอง้ฮกั  นนทิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่

ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่า

สอบบญัชี เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีนั้น 

 สาํหรับปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (“EY”) ไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) วา่เป็นสาํนกัสอบบญัชีท่ีเหมาะสม จึง

ขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประกอบดว้ย 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่12/21) 

 

1) นายปรีชา  อรุณนารา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5800 หรือ 

2) นางสาวสุพรรณี  ตริยานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4498 หรือ 

3) นางสาววธู  ขยนัการนาว ี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5423 
 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯโดยคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ทั้งน้ีกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นเงิน 2.1 ลา้นบาท เท่ากบัปี พ.ศ. 2562 
 

 นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ บริษทัฯเสนอค่าสอบบญัชีให้กบั EY จาํนวน 2.1 ลา้นบาท เป็นปีท่ี 

3 ติดต่อกนั 

 นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์เชิญผูถื้อหุ้นเพ่ือสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูถื้อหุ้น 1 ราย คือ นายศกัด์ิชยั  

สกลุศรีมนตรี สอบถามวา่ ค่าสอบบญัชีจาํนวน 2.1 ลา้นบาทนั้น รวมค่าตรวจสอบบญัชีในบริษทัยอ่ยท่ีประเทศเวยีดนามดว้ย

หรือไม่ 

 นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์ช้ีแจงวา่ค่าสอบบญัชีจาํนวน 2.1 ลา้นบาท เป็นค่าสอบบญัชีเฉพาะบริษทัฯเท่านั้น 

ไม่รวมบริษทัในเครือ 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ประกอบดว้ย 

1) นายปรีชา  อรุณนารา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5800 หรือ 

2) นางสาวสุพรรณี  ตริยานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4498 หรือ 

3) นางสาววธู  ขยนัการนาว ี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5423 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีดงักล่าวนามขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 

พ.ศ. 2563 กาํหนดค่าตอบแทนไวปี้ละ 2,100,000 บาท (สองลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,318,474,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,474,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

 

วาระที ่6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

 

 นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นางสิริพร  ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนช้ีแจง โดยนางสิริพร  ไศละสูต ไดม้อบหมายให้นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์เลขานุการบริษทั แจ้งให้ท่ี

ประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ท่ี 14 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง

หน่ึงในสาม ซ่ึงในรอบการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัจาํนวน 3 คน ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ประกอบดว้ย 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่13/21) 

 

1) นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2) นางสิริพร  ไศละสูต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3) นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์ กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการบริษทั 
 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหน้างสิริพร  ไศละสูต และนายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์ครบกาํหนดออก

ตามวาระเร็วกวา่กาํหนดเดิม 1 ปี จากเดิมท่ีจะครบกาํหนดในรอบการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี พ.ศ. 2564 เพ่ือ

แทนนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีครบ

กาํหนดออกตามวาระและไดรั้บอนุมติัให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา และแทนนายมานิต  อติวานิชยพงศ์ กรรมการบริษทัท่ีขอลาออกก่อนครบกาํหนดออกตาม

วาระในรอบการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) โดยการลาออกของนายมานิต  อติวานิชยพงศ ์มี

ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการสรรหาและยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งกรรมการทดแทน 

 คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี พิจารณาเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผูท่ี้มี

คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอยา่งดี อีกทั้งไดอุ้ทิศเวลา 

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มท่ีดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต มี

ความโปร่งใส โดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ตลอดจนมีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มธุรกิจและองคก์รต่างๆ 

ในการให้ขอ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํ อนันาํมาซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  นอกจากน้ี  

นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ และนางสิริพร  ไศละสูต ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็น

อิสระตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง แมว้า่นางสิริพร  ไศละสูต จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกินกวา่ 9 ปีก็ตาม  ดงันั้น จึงเห็น

ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 อน่ึง ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯไดป้ระกาศผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ

และระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ELCID) เชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มี

คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือนาํเขา้สู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ ไม่มี      

ผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือเขา้สู่การพิจารณา 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

1) นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 1,318,474,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,474,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่13/21) 

 

1) นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2) นางสิริพร  ไศละสูต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3) นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์ กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการบริษทั 
 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหน้างสิริพร  ไศละสูต และนายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์ครบกาํหนดออก

ตามวาระเร็วกวา่กาํหนดเดิม 1 ปี จากเดิมท่ีจะครบกาํหนดในรอบการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี พ.ศ. 2564 เพ่ือ

แทนนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีครบ

กาํหนดออกตามวาระและไดรั้บอนุมติัให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา และแทนนายมานิต  อติวานิชยพงศ์ กรรมการบริษทัท่ีขอลาออกก่อนครบกาํหนดออกตาม

วาระในรอบการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) โดยการลาออกของนายมานิต  อติวานิชยพงศ ์มี

ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการสรรหาและยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งกรรมการทดแทน 

 คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี พิจารณาเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผูท่ี้มี

คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอยา่งดี อีกทั้งไดอุ้ทิศเวลา 

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มท่ีดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต มี

ความโปร่งใส โดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ตลอดจนมีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มธุรกิจและองคก์รต่างๆ 

ในการให้ขอ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํ อนันาํมาซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  นอกจากน้ี  

นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ และนางสิริพร  ไศละสูต ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็น

อิสระตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง แมว้า่นางสิริพร  ไศละสูต จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกินกวา่ 9 ปีก็ตาม  ดงันั้น จึงเห็น

ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 อน่ึง ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯไดป้ระกาศผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ

และระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ELCID) เชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มี

คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือนาํเขา้สู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ ไม่มี      

ผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือเขา้สู่การพิจารณา 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

1) นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 1,318,474,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,474,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจําปี พ.ศ. 2564) 

24 / 73 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่14/21) 

 

2) นางสิริพร  ไศละสูต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

เห็นดว้ย 1,306,539,140 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.09 

ไม่เห็นดว้ย 11,935,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.91 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,474,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

3) นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์ กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการบริษทั 

เห็นดว้ย 1,306,540,140 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.09 

ไม่เห็นดว้ย 11,934,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.91 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,474,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

วาระที ่7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2563 

 

 นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นางสิริพร  ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนช้ีแจง โดยนางสิริพร  ไศละสูต ไดม้อบหมายให้นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ี

ประชุมทราบว่า บริษทัฯกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและเทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกัน อีกทั้ งกาํหนดให้มีการทบทวนทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุม        

ผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวปี้ละไม่เกิน 2,490,000 บาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินเท่าเดิม เม่ือเทียบ

กบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากไม่ตอ้งการเพ่ิมภาระค่าใชจ่้ายให้แก่บริษทัฯในขณะท่ีบริษทัฯประสบผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน

ในปี พ.ศ. 2562 โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นเฉพาะค่าเบ้ียประชุมเท่านั้น ไม่มีผลประโยชน์หรือสวสัดิการอ่ืน แมว้า่อตัรา

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯไม่ได้ปรับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และอยู่ในระดับตํ่าเม่ือเปรียบเทียบอา้งอิงกับอตัรา

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยจากบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและผลการสาํรวจของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ก็ตาม 
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ค่าตอบแทนต่อปี (ค่าเบีย้ประชุม) 

(หน่วย : บาท) 

พ.ศ. 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

พ.ศ. 2562 เพิม่(ลด) 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

    1.1) ประธานกรรมการ 

    1.2) กรรมการ 8 คนๆ ละ 150,000 บาท 

 

300,000 

1,200,000 

 

300,000 

1,200,000 

 

- 

- 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1,500,000 1,500,000 - 

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

    2.1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    2.2) กรรมการตรวจสอบ 2 คนๆ ละ 150,000 บาท 

 

350,000 

300,000 

 

350,000 

300,000 

 

- 

- 

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 650,000 650,000 - 

3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

    3.1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

    3.2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คนๆ ละ 40,000 บาท 

 

50,000 

120,000 

 

50,000 

120,000 

 

- 

- 

รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 170,000 170,000 - 

4) ค่าตอบแทนกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

    4.1) ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

    4.2) กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 3 คนๆ ละ 40,000 บาท 

 

50,000 

120,000 

 

50,000 

120,000 

 

- 

- 

รวมค่าตอบแทนกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี 170,000 170,000 - 

รวมทั้งส้ิน 2,490,000 2,490,000 - 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการไวปี้ละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนบาท

ถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,318,474,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,474,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารโอนกจิการบางส่วนของบริษัทฯให้กบับริษัท โคราช ไทย เทค จาํกดั 
 

 นายสนั่น  องัอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุม

ทราบว่า กลุ่มบริษทัมีความจาํเป็นในการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของสายธุรกิจผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

(“ผลิตภณัฑเ์มลามีน”) โดยการโอนหน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน และการจาํหน่ายสินคา้แบบคา้ส่งและส่งออก

ท่ีได้จากกระบวนการผลิตของบริษทัฯ รวมทั้ งทรัพยสิ์นและหน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกัด 

(“KTT”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 100 
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ค่าตอบแทนต่อปี (ค่าเบีย้ประชุม) 

(หน่วย : บาท) 

พ.ศ. 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

พ.ศ. 2562 เพิม่(ลด) 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

    1.1) ประธานกรรมการ 

    1.2) กรรมการ 8 คนๆ ละ 150,000 บาท 

 

300,000 

1,200,000 

 

300,000 

1,200,000 

 

- 

- 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1,500,000 1,500,000 - 

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

    2.1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    2.2) กรรมการตรวจสอบ 2 คนๆ ละ 150,000 บาท 

 

350,000 

300,000 

 

350,000 

300,000 

 

- 

- 

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 650,000 650,000 - 

3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

    3.1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

    3.2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คนๆ ละ 40,000 บาท 

 

50,000 

120,000 

 

50,000 

120,000 

 

- 

- 

รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 170,000 170,000 - 

4) ค่าตอบแทนกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

    4.1) ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

    4.2) กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 3 คนๆ ละ 40,000 บาท 

 

50,000 

120,000 

 

50,000 

120,000 

 

- 

- 

รวมค่าตอบแทนกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี 170,000 170,000 - 

รวมทั้งส้ิน 2,490,000 2,490,000 - 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการไวปี้ละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนบาท

ถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,318,474,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,474,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารโอนกจิการบางส่วนของบริษัทฯให้กบับริษัท โคราช ไทย เทค จาํกดั 
 

 นายสนั่น  องัอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุม

ทราบว่า กลุ่มบริษทัมีความจาํเป็นในการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของสายธุรกิจผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

(“ผลิตภณัฑเ์มลามีน”) โดยการโอนหน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน และการจาํหน่ายสินคา้แบบคา้ส่งและส่งออก

ท่ีได้จากกระบวนการผลิตของบริษทัฯ รวมทั้ งทรัพยสิ์นและหน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกัด 

(“KTT”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 100 
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 ปัจจุบนัธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัโดยแยกตามสายธุรกิจท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ สายธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

(“เมลามีน”) สายธุรกิจผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม โดยสายธุรกิจผลิต     

เมลามีนมีฐานการผลิตหลกัในประเทศไทยอยู ่2 แห่ง คือ 

1. บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัฯร้อยละ 100 และมีขอ้มูลทัว่ไป ดงัน้ี 

- จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน (เมลามีน) 

- ทุนจดทะเบียน 30 ลา้นบาท 

- ขอ้มูลกรรมการ 

1. นายสนัน่  องัอุบลกลุ 

2. นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์

3. นายไชยโรจน์  เอ่ียงธนรัตน์ 

4. นายการัณย ์ องัอุบลกลุ 

 

 นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ไดช้ี้แจงขอ้มูลการโอนกิจการบางส่วนเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. การปรับโครงสร้างธุรกิจ เป็นการโอนหน่วยธุรกิจเมลามีนส่วนสายการผลิต การจาํหน่ายสินคา้แบบคา้ส่ง

และส่งออก ทั้งหมดใหแ้ก่ KTT ทั้งน้ีหน่วยธุรกิจท่ีโอนไม่รวมถึง ส่วนการขายตรง (Direct Sale) และ Srithai 

Super Outlet 

2. เหตุผลและความจาํเป็นของการโอนกิจการ มี 4 ขอ้ไดแ้ก่ 

2.1 ปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์เมลามีนของกลุ่มบริษทั โดยการรวมศูนยฐ์านการผลิตหลกั

ของสายธุรกิจผลิตภณัฑเ์มลามีนในประเทศไทย ตลอดจนการจาํหน่ายสินคา้แบบคา้ส่งและส่งออกใหอ้ยู่

ภายใตบ้ริษทัเดียวคือ KTT 

2.2 ลดความซํ้ าซอ้นของการบริหารงานและการรายงานผลการดาํเนินงาน โครงสร้างการบริหารงานมีความ

กระชบั คล่องตวั และรวดเร็ว รวมทั้งมีอตัรากาํลงัคนท่ีเหมาะสมต่อขนาดของธุรกิจ 

2.3 ลดตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น 

2.4 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลประกอบการและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสายธุรกิจผลิตภณัฑเ์มลามีน 

3. รายละเอียดงบการเงินของ KTT ปี พ.ศ. 2562 โดยยอ่ ดงัน้ี 

สินทรัพย ์ 174 ลา้นบาท 

หน้ีสิน 119 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 55 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขาย 340 ลา้นบาท 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 61 ลา้นบาท 
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4. การโอนหน่วยธุรกิจเมลามีนใหแ้ก่ KTT จะดาํเนินการภายใตม้าตรการการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนัเพ่ือ

ยกเวน้รัษฎากรของกรมสรรพากร (Partial Business Transfer - PBT) โดยใชร้าคายติุธรรมและราคาตลาดท่ี

ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีทางออ้มทั้งหมด ไดแ้ก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 

5. มูลค่าสินทรัพยท่ี์โอน (สุทธิดว้ยหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง) มีมูลค่าประมาณ 280 ลา้นบาท ทั้งน้ี มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัท่ีโอนกิจการ 

6. บริษทัฯจะดาํเนินการโอนกิจการบางส่วนดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2563 

7. แหล่งเงินท่ีใชใ้นการทาํรายการ 

บริษทัฯ : กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

KTT : เพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯจะเป็นผูช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนของ KTT แต่เพียงผูเ้ดียวและสัดส่วน

การถือหุน้ของบริษทัฯใน KTT ไม่เปล่ียนแปลง 

8. การโอนกิจการไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นหรือนักลงทุน เน่ืองจากเป็นรายการท่ีบริษทัฯทาํกับ  

บริษทัยอ่ยท่ีตนถือหุน้ร้อยละ 100 และไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

9. โครงสร้างการดาํเนินงานของบริษทัฯและ KTT ก่อนและหลงัโอนกิจการ เลขานุการบริษทัไดอ้ธิบายพร้อม

แสดงแผนผงัโครงสร้างใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 
 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ประกอบกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 107 (2)(ก) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ

ขอ้ 30 (2)(ก) กาํหนดว่า “การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บุคคลอ่ืนตอ้งขอมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน” ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมติัและเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการโอนกิจการบางส่วน

ของบริษทัฯใหก้บั KTT 

 นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์สอบถามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ มีผูถื้อหุ้นคนใดไม่เห็นดว้ยหรือมีความเห็นเป็นอยา่ง

อ่ืนหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพ่ิมเติม 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการโอนกิจการบางส่วนของบริษทัฯให้กบับริษทัฯ โคราช ไทย เทค จาํกดั ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,318,474,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,474,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

วาระที ่9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

 ประธานฯช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพ่ิมเติมถึงเหตุผลท่ีบริษทัฯขาดทุนในปีท่ีแลว้ตามท่ีนายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์

ไดน้าํเสนอไปก่อนหนา้น้ี ดงัน้ี 
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4. การโอนหน่วยธุรกิจเมลามีนใหแ้ก่ KTT จะดาํเนินการภายใตม้าตรการการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนัเพ่ือ

ยกเวน้รัษฎากรของกรมสรรพากร (Partial Business Transfer - PBT) โดยใชร้าคายติุธรรมและราคาตลาดท่ี

ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีทางออ้มทั้งหมด ไดแ้ก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 

5. มูลค่าสินทรัพยท่ี์โอน (สุทธิดว้ยหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง) มีมูลค่าประมาณ 280 ลา้นบาท ทั้งน้ี มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัท่ีโอนกิจการ 

6. บริษทัฯจะดาํเนินการโอนกิจการบางส่วนดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2563 

7. แหล่งเงินท่ีใชใ้นการทาํรายการ 

บริษทัฯ : กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

KTT : เพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯจะเป็นผูช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนของ KTT แต่เพียงผูเ้ดียวและสัดส่วน

การถือหุน้ของบริษทัฯใน KTT ไม่เปล่ียนแปลง 

8. การโอนกิจการไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นหรือนักลงทุน เน่ืองจากเป็นรายการท่ีบริษทัฯทาํกับ  

บริษทัยอ่ยท่ีตนถือหุน้ร้อยละ 100 และไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

9. โครงสร้างการดาํเนินงานของบริษทัฯและ KTT ก่อนและหลงัโอนกิจการ เลขานุการบริษทัไดอ้ธิบายพร้อม

แสดงแผนผงัโครงสร้างใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 
 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ประกอบกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 107 (2)(ก) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ

ขอ้ 30 (2)(ก) กาํหนดว่า “การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บุคคลอ่ืนตอ้งขอมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน” ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมติัและเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการโอนกิจการบางส่วน

ของบริษทัฯใหก้บั KTT 

 นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์สอบถามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ มีผูถื้อหุ้นคนใดไม่เห็นดว้ยหรือมีความเห็นเป็นอยา่ง

อ่ืนหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพ่ิมเติม 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการโอนกิจการบางส่วนของบริษทัฯให้กบับริษทัฯ โคราช ไทย เทค จาํกดั ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,318,474,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

รวมจาํนวนเสียง 1,318,474,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

วาระที ่9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

 ประธานฯช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพ่ิมเติมถึงเหตุผลท่ีบริษทัฯขาดทุนในปีท่ีแลว้ตามท่ีนายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์

ไดน้าํเสนอไปก่อนหนา้น้ี ดงัน้ี 
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 ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไม่ไดค้าดคิดวา่จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ดงันั้น เร่ืองแรกท่ีบริษทัฯ

ดาํเนินการคือ การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน โดยเร่ิมจากการระบายสินคา้คงเหลือให้ไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจาก

สินคา้ท่ีมีอยูน่ั้นมีตน้ทุนท่ีแพงกวา่ตน้ทุนสินคา้ใหม่จากสถานการณ์ราคานํ้ ามนัและราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็ว 

หากเก็บไวจ้ะเสียโอกาสในการแข่งขนั  ดงันั้น การระบายสินคา้จะไดก้ระแสเงินสดกลบัเขา้บริษทัฯ แมว้า่จะรับรู้ผลขาดทุน

บา้ง  นอกจากน้ี จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงคาดวา่ยอดขายในปีน้ีจะลดลง ซ่ึงปีท่ีแลว้บริษทัฯไดป้รับลดพนกังาน

ออกไปประมาณ 600 คน เน่ืองจากยอดส่งออกของบริษทัฯไดรั้บกระทบจากค่าเงินบาทท่ีค่อนขา้งแข็ง กอปรกบัมีการตั้ง

สาํรองผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมเป็น 400 วนั 
 

 สาํหรับในปีน้ี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บริษทัยอ่ยท่ีประเทศเวียดนามยงัดาํเนินไปไดดี้มาก

ขณะท่ีกิจการในประเทศกาํลงัปรับตวัและไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ฝ่ายบริหารได้

ดาํเนินการออกมาตรการต่างๆ โดยทนัทีเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด กล่าวคือ หากโควิด-19 เกิดข้ึน จะตอ้งดาํเนินการ

ป้องกนัหรือแกไ้ขอยา่งไรโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของพนกังานมาเป็นอนัดบัหน่ึง รวมทั้งไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการและ

ทีมงานดา้น COVID โดยเฉพาะเพ่ือท่ีจะป้องกนัและสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ของบริษทัฯวา่ บริษทัฯมีแผนรองรับหาก

เกิดอะไรข้ึนตอ้งไม่มีการปิดโรงงาน ซ่ึงทีมงานในส่วนน้ีทาํงานไดดี้มาก และปัจจุบนัยงัไม่พบวา่มีพนกังานของบริษทัฯติด

เช้ือโควดิ-19 ขณะเดียวกนับริษทัฯก็ใหค้วามสาํคญักบัการอยูร่อดของบริษทัฯ เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีพร้อมจะเกิดข้ึน

ไดต้ลอดเวลา 
 

 กล่าวโดยสรุป บริษทัฯจึงใหค้วามสาํคญักบัการบริหารกระแสเงินสด (มากกวา่การเร่งขยายหรือสร้างยอดขายให้

เติบโต) รวมถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวยีน ทั้งเจา้หน้ี ลูกหน้ีและสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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 ดงันั้น บริษทัฯจึงแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า แมว้่าโควิด-19 ยงัเป็นปัญหาทางดา้นสังคมและอาจส่งผลกระทบ

ทางดา้นเศรษฐกิจไปจนถึงกลางปีหนา้ ทั้ งคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯทุกคนไดต้ระหนกัถึงส่ิงเหล่าน้ี และมี

ความมัน่ใจวา่บริษทัฯจะสามารถฝ่าฟันวิกฤติคร้ังน้ีไปไดด้ว้ยดี โดยในเบ้ืองตน้จึงเรียนให้ทราบว่าผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯในไตรมาสท่ี 1 ปีน้ีคาดวา่จะออกมาดี ซ่ึงจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในเดือนหนา้ 
 

 ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปไดด้งัน้ี 

1. นางสาวธารทิพย ์ เร่ียวธรรมรัฐ ผูถื้อหุน้ สอบถาม 2 ขอ้ ดงัน้ี 

ขอ้ 1. จากสถานการณ์ไวรัสโควดิ-19 ท่ีผา่นมา จะเห็นวา่ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและการจาํหน่ายสินคา้

ทาง Online และ Delivery มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ีทางบริษทัฯมี

มุมมองดา้นการขยายการจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯอย่างไรบา้ง เช่น ดา้นผูป้ระกอบกิจการท่ีตอ้ง

บรรจุสินคา้/อาหารเพ่ือจดัส่ง ดา้นผูส่้งทั้งแบบ Delivery (Grab/Lineman/Panda) ภายในวนัและแบบ

ขนส่งข้ามวนั (ไปรษณีย์ไทย/Kerry) หรือด้านของผูบ้ริโภคและลูกคา้ มีการขยายตัวของการใช้

ผลิตภณัฑภ์าชนะในครัวเรือนเพิ่มมากข้ึนอยา่งไร 

ขอ้ 2. บริษทัฯมีการวางแผนการจาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทาง Online ทั้งลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้รายใหญ่และ

เจา้ของกิจการอยา่งไรบา้ง และมีผลดาํเนินงานท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร มีกลยทุธ์ใหม่ๆ อะไรบา้ง 
 

ประธานฯช้ีแจงดงัน้ี 

ขอ้ 1. จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ท่ีผ่านมา ยอดขายสินค้าพลาสติกประเภทกล่องอาหาร เช่น         

บรรจุภณัฑแ์บบใชค้ร้ังเดียวแลว้ท้ิง บรรจุภณัฑอ์าหารแช่เยน็และแช่แขง็มียอดขายเพ่ิมข้ึนมาก ขณะท่ี

ยอดขายสินคา้เมลามีนลดลง เน่ืองจากหา้งสรรพสินคา้และร้านอาหารปิดการดาํเนินการชัว่คราว 

ขอ้ 2. บริษทัฯผลกัดนัเร่ืองการคา้ Online มากข้ึนๆ โดยเฉพาะดา้น Direct Sales ท่ีมีการคา้ Online ดว้ย ซ่ึง

ต่อไปคาดว่าจะดีข้ึนเร่ือยๆ พร้อมทั้งการจดัรายการส่งเสริมการขาย ซ่ึงบริษทัฯทาํการคา้ทั้ งแบบ 

Online และ Offline ไปดว้ยกนั และบริษทัฯก็ไม่ไดน่ิ้งนอนใจ และในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 

ระบาด จะเห็นวา่ Business Model และการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคแบบ New Normal จะเกิดข้ึน ซ่ึง

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯก็ไดจ้ดัเตรียมแผนงานต่างๆ รองรับแลว้ 
 

2. นายเมธี  อนัอดิเรกกลุ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถาม ดงัน้ี 

บริษทัฯไม่มีโครงการลงทุนเพ่ิม และมีเงินสดพออยูส่มควร มีการชาํระคืนเงินกู ้บริษทัฯมีโครงการซ้ือหุ้นคืน

หรือไม่ เพราะปัจจุบนัหุน้ของบริษทัฯมีการซ้ือขายในราคา 0.5 เท่าของมูลค่าตามบญัชี (Price/Book) การซ้ือ

หุน้คืนจะเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บักิจการ 

ประธานฯช้ีแจงวา่ บริษทัฯยงัไม่มีโครงการซ้ือหุ้นคืน เพราะตอ้งการบริหารสภาพคล่องและเก็บเงินสดให้

มากท่ีสุดในสถานการณ์เช่นน้ี สาํหรับการลงทุนโครงการต่างๆ จะตอ้งไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 

3. นายฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร ผูถื้อหุน้สอบถาม 7 ขอ้ ดงัน้ี 

ขอ้ 1. ในช่วง 2 เดือนท่ีผา่นมาบริษทัฯและบริษทัในเครือมีสถานการณ์เป็นอยา่งไรบา้ง 

ขอ้ 2. กระแสเงินสดของบริษทั ขณะน้ีเพียงพอต่อการจ่ายหน้ีสินระยะสั้นของบริษทัฯหรือไม่ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่20/21) 

 

ขอ้ 3. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 เงินลงทุนเผื่อขายเป็นการลงทุนอะไร มีวตัถุประสงค์การ

ลงทุน และผลตอบแทนเป็นอยา่งไรบา้ง 

ขอ้ 4. ขณะน้ีบริษทัฯยงัมีเครดิตในการขอกูเ้งินไดอี้กเท่าไร 

ขอ้ 5. จากสถานการณ์ไวรัสโควดิ-19 บริษทัฯดาํเนินการปรับตวัอยา่งไรบา้ง 

ขอ้ 6. จากรายงานประจาํปี หนา้ 43 ขอ้ 4.4 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มูลค่า 1,509.67 ลา้นบาท ให้

ผลตอบแทนการลงทุนเป็นอยา่งไร 

ขอ้ 7. ปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯจะกลบัมามีกาํไรอีกคร้ังหรือไม่ 
 

ประธานฯช้ีแจงดงัน้ี 

ขอ้ 1. สาํหรับเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 สถานการณ์ยงัเป็นปกติและเร่ิมเห็นการชะลอตวัลงใน

เดือนมีนาคมและในไตรมาส 2 จะปรับตวัค่อนขา้งแรงทั้งยอดขายในประเทศและส่งออก  ดงันั้น 

บริษทัฯจึงวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ การจัดซ้ือวตัถุดิบ การเก็บสินค้า การบริหารเก่ียวกับ

จาํนวนคน เพ่ือให้สอดคลอ้งทั้ง Supply Chain รวมถึงผลกระทบต่อยอดขายท่ีอาจต่อเน่ืองไปถึง   

ไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงบริษทัฯไม่ไดน่ิ้งนอนใจในเร่ืองน้ี 

ขอ้ 2. เงินกูร้ะยะสั้นส่วนใหญ่ของบริษทัฯจะเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) และมีอตัราดอกเบ้ีย

ประมาณไม่เกิน 2%  ดงันั้น ถา้หากธนาคารไม่ต่อ P/N ก็คงจะมีปัญหาบา้ง ขณะน้ีธนาคารเห็นวา่

บริษทัฯอยู่ในระดบัแนวหนา้ท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงสถานการณ์ไวรัส Covid-19 คร้ังน้ีก็เป็นเหตุสุดวิสัย 

ธนาคารจึงขานรับการใหสิ้นเช่ือและยงัสนบัสนุนบริษทัฯ สาํหรับเงินกูร้ะยะยาว บริษทัฯมีเงินกูร้ะยะ

ยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ประมาณหลายร้อยลา้น บริษทัฯเช่ือมัน่วา่ หากมีความจาํเป็นก็จะขอ

เจรจากบัทางธนาคารได ้แต่ยงัไม่มีความจาํเป็นในช่วงน้ี เพราะวา่ยงัมีสภาพคล่องท่ีดี และบริษทัฯก็

ติดตามการบริหารกระแสเงินสดอยา่งใกลชิ้ดเป็นประจาํทุกสัปดาห์ และเช่ือวา่จะผ่านพน้เร่ืองสภาพ

คล่องของบริษทัฯไปได ้

ขอ้ 3. ประธานมอบหมายให้นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์ ช้ีแจงวา่ เงินลงทุนเผื่อขายเป็นการลงทุนใน

บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จาํกดั (มหาชน) ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงท่ีผ่านมามูลค่า

หุน้ของบริษทัดงักล่าวลดลง จึงทาํใหมู้ลค่าเงินลงทุนท่ีบริษทัฯถือลดลง 

ขอ้ 4. ถา้บริษทัฯสามารถท่ีจะบริหารกระแสเงินสดได้ดี โดยพยายามไม่พ่ึงพิงสินเช่ือจากธนาคารมาก

เกินไป และเช่ือว่าตอนน้ีทุกธนาคารเองก็ตระหนักในการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าประเภทท่ีมี

ความสามารถท่ีจะจ่ายคืนหน้ีได ้ซ่ึงในส่วนน้ี บริษทัฯไดรั้บการยอมรับจากทุกธนาคารวา่บริษทัฯทาํ

ได ้และเช่ือวา่บริษทัฯไม่มีปัญหาตามท่ีสอบถามดงักล่าว 

ขอ้ 5. ประธานฯแจง้วา่ไดช้ี้แจงไปก่อนหนา้น้ีแลว้ 

ขอ้ 6. ประธานมอบหมายให้นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์ช้ีแจงวา่อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นเป็น

การลงทุนในท่ีดินท่ีบริษทัฯซ้ือมานานแลว้ ไม่ไดรั้บผลตอบแทนรายปี แต่ราคาท่ีดินมีมูลค่าสูงข้ึน

มาก เน่ืองจากไดบ้นัทึกในงบการเงินในราคาทุน จึงยงัไม่เห็นผลกาํไรหรือผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง

จนกวา่จะมีการขายท่ีดินจริง 

ขอ้ 7. ปี พ.ศ. 2563 คาดวา่ ผลประกอบการของบริษทัฯจะมีผลกาํไร 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่21/21) 

 

 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณา 

 

 ประธานฯกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.37 นาฬิกา 

 

 

 

      ลงช่ือ …………………………. ประธานท่ีประชุม 

                   (นายสนัน่   องัอุบลกลุ) 

                       ประธานกรรมการ 

 

 

 

      ลงช่ือ …………………………. เลขานุการบริษทั 

           (นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย)์ 

          เลขานุการบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (หน้าที ่21/21) 

 

 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณา 

 

 ประธานฯกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.37 นาฬิกา 

 

 

 

      ลงช่ือ …………………………. ประธานท่ีประชุม 

                   (นายสนัน่   องัอุบลกลุ) 

                       ประธานกรรมการ 

 

 

 

      ลงช่ือ …………………………. เลขานุการบริษทั 

           (นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย)์ 

          เลขานุการบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 (หน้าที ่1/1) 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี พ.ศ. 2563 

 

 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (“EY”) และกิจการใน

สงักดัของ EY ในปี พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวนเงิน 3.82 ลา้นบาท และ 897.50 ลา้นเวยีดนามดอง 

 

2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนในส่วนของการตรวจสอบตามท่ีตกลงร่วมกนั ไดแ้ก่ ค่า

ตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสอบทานและตรวจสอบขอ้มูลบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมสาํหรับการจดัทาํงบการเงินรวม ให้แก่ EY ในปี พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวนเงินรวม 0.32 ลา้นบาท โดยบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในรอบปีบญัชี พ.ศ. 2563 ครบถว้นแลว้ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 (หน้าที ่1/7) 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 

ช่ือ – สกลุ : นายเอง้ฮกั  นนทิการ 
 

อายุ : 64 ปี 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

วนัทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามทีก่าํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวตักิารกระทาํผดิทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวนหุ้นทีเ่ปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จาํนวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 59,000 0.00 ไม่มี 59,000 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 59,000 0.00 ไม่ม ี 59,000 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี – 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมการ บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 – 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารเงินและตราสารหน้ี 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2548 – 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 (หน้าที ่1/7) 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 

ช่ือ – สกลุ : นายเอง้ฮกั  นนทิการ 
 

อายุ : 64 ปี 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

วนัทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามทีก่าํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวตักิารกระทาํผดิทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวนหุ้นทีเ่ปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จาํนวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 59,000 0.00 ไม่มี 59,000 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 59,000 0.00 ไม่ม ี 59,000 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี – 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมการ บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 – 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารเงินและตราสารหน้ี 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2548 – 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 (หน้าที ่2/7) 

 

ประสบการณ์ (ต่อ) : 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2545 – 2548 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2541 – 2544 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2538 – 2541 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2534 – 2538 ผูจ้ดัการ ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2522 – 2534 รองผูจ้ดัการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

2) กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

3) กจิการอ่ืนทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบัญชี โดยไม่มี

ผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 3 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

เขา้ประชุม 3 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั)  ทั้งน้ี หากไดรั้บอนุมติัต่อวาระการดาํรง 

   ตาํแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัประจาํปีคร้ังน้ี จาํนวนปีรวมจะเท่ากบั 29 ปี 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 

ช่ือ – สกลุ : นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 
 

อายุ : 61 ปี 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

วนัทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามทีก่าํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวตักิารกระทาํผดิทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวนหุ้นทีเ่ปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จาํนวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่ม ี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 

สาขาการเงินและการตลาด 

The Wharton School, 

University of Pennsylvania, U.S.A. 

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) เศรษฐศาสตร์ 

สาขาปริมาณวเิคราะห์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี - 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

   หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจดัอบรม 

ปี พ.ศ. 2563 - ไม่ม ี- 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 

ช่ือ – สกลุ : นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 
 

อายุ : 61 ปี 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

วนัทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามทีก่าํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวตักิารกระทาํผดิทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวนหุ้นทีเ่ปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จาํนวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่ม ี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 

สาขาการเงินและการตลาด 

The Wharton School, 

University of Pennsylvania, U.S.A. 

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) เศรษฐศาสตร์ 

สาขาปริมาณวเิคราะห์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี - 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

   หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจดัอบรม 

ปี พ.ศ. 2563 - ไม่ม ี- 
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การอบรมอ่ืน (ต่อ) : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจดัอบรม 

ก่อนปี พ.ศ. 2563  

ผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 14 (2555) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2545 – 2549 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

พ.ศ. 2544 – 2548 ท่ีปรึกษาประจาํ คณะกรรมาธิการ การพฒันาเศรษฐกิจ 

สภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บริษทั สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จาํกัด 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

รัฐวสิาหกิจ สงักดักระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2543 อาจารยพิ์เศษดา้นการเงินปริญญาโท มหาวทิยาลยัสยาม 

พ.ศ. 2542 – 2543 ท่ีปรึกษาประจาํ คณะกรรมาธิการ การคลงั การธนาคาร 

และสถาบนัการเงิน สภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ. 2540 – 2541 ฝ่ายขาย องคก์ารเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน 

พ.ศ. 2539 – 2540 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ตะวนัออก ฟายแนนซ์ 

(1991) จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2537 – 2539 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพย ์แอสเซ็ท พลสั จาํกดั 

พ.ศ. 2529 – 2537 ผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2530 อาจารยพิ์เศษดา้นการเงินปริญญาโท มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2528 – 2529 เจา้หนา้ท่ีบริหารและคา้เงินตราต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (รวม 4 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
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ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สาล่ี พร้ินทติ์้ง จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

2) กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน (รวม 13 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ประธานกรรมการ บริษทั แพรคติคมั เอนจิเนียร่ิง จาํกดั 

กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จาํกดั 

กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวร์ิคส์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ไนท ์คลบั แคปปิตอล โฮลด้ิง จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เค เจ เค เอสเตท จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั พีเอสบี 35 จาํกดั 

กรรมการ บริษทั พีเอสบี 5 จาํกดั 

กรรมการ บริษทั โคเซ็ค จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ไฮ คิว ฟาร์มา จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดเมีย จาํกดั 
 

3) กจิการอ่ืนทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบัญชี โดยไม่มี

ผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 2 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 3 คร้ัง 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 19 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั)  ทั้งน้ี หากไดรั้บอนุมติัต่อวาระการดาํรง 

   ตาํแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัประจาํปีคร้ังน้ี จาํนวนปีรวมจะเท่ากบั 21 ปี 
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ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สาล่ี พร้ินทติ์้ง จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

2) กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน (รวม 13 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ประธานกรรมการ บริษทั แพรคติคมั เอนจิเนียร่ิง จาํกดั 

กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จาํกดั 

กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวร์ิคส์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ไนท ์คลบั แคปปิตอล โฮลด้ิง จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เค เจ เค เอสเตท จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั พีเอสบี 35 จาํกดั 

กรรมการ บริษทั พีเอสบี 5 จาํกดั 

กรรมการ บริษทั โคเซ็ค จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ไฮ คิว ฟาร์มา จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดเมีย จาํกดั 
 

3) กจิการอ่ืนทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบัญชี โดยไม่มี

ผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 2 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 3 คร้ัง 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 19 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั)  ทั้งน้ี หากไดรั้บอนุมติัต่อวาระการดาํรง 

   ตาํแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัประจาํปีคร้ังน้ี จาํนวนปีรวมจะเท่ากบั 21 ปี 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 

ช่ือ – สกลุ : นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 
 

อายุ : 59 ปี 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ-ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
 

วนัทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามทีก่าํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวตักิารกระทาํผดิทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวนหุ้นทีเ่ปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จาํนวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่ม ี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี - 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

   หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 

   หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ- 

ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์ (ต่อ) : 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2529 – 2561 กรรมการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ-ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

2) กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (1 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 

กรรมการ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

 

     2.2) บริษัทอ่ืน (รวม 2 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ บริษทั ศรีไทย สวนเกษตร จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์แวร์ เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั 

 

3) กจิการอ่ืนทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั)  ทั้งน้ี หากไดรั้บอนุมติัต่อวาระการดาํรง 

   ตาํแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัประจาํปีคร้ังน้ี จาํนวนปีรวมจะเท่ากบั 29 ปี 
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ประสบการณ์ (ต่อ) : 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2529 – 2561 กรรมการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ-ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

2) กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (1 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 

กรรมการ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

 

     2.2) บริษัทอ่ืน (รวม 2 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ บริษทั ศรีไทย สวนเกษตร จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์แวร์ เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั 

 

3) กจิการอ่ืนทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั)  ทั้งน้ี หากไดรั้บอนุมติัต่อวาระการดาํรง 

   ตาํแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัประจาํปีคร้ังน้ี จาํนวนปีรวมจะเท่ากบั 29 ปี 
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นิยามของกรรมการอสิระ 

 

 

 บริษัทฯได้กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯซ่ึงมีความสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระท่ี

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้ดงัน้ี 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนยจุ์ดห้า) ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน

วนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน   ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้

มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน

ทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของ

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่  ทั้งน้ี การ

คาํนวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับุคคลเดียวกนั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 (หน้าที ่2/2) 

 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ

บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขอ

อนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน

วนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั

อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทั

ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการ

ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจําปี พ.ศ. 2564) 

41 / 73 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 (หน้าที ่2/2) 

 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ

บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขอ

อนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน

วนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั

อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทั

ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการ

ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 (หน้าที ่1/5) 

 

คาํช้ีแจง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 

ทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 เน่ืองดว้ยบริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจาํปี พ.ศ. 2564) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 29 

เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอย

สุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โดยบริษทัฯจะดาํเนินการลงทะเบียนดว้ย

ระบบ Barcode   ดงันั้น เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู ้

ถือหุน้ บริษทัฯจึงเห็นควรกาํหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ี

มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป บริษทัฯจึงขอช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 
 

1. หนังสือมอบฉันทะ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดมี้ประกาศ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 

2550   ดงันั้น บริษทัฯจึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ

บริษทัฯเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน ดงัน้ี 

1.1 บริษทัฯไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ซ่ึงเป็นแบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีตอ้งการมอบฉันทะไว้

ชดัเจนและตายตวัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้มาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

1.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีความประสงคท่ี์จะใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะ

ทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น หรือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค ท่ีกาํหนดไวเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุน

ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ผูถื้อหุ้น

สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะ 2 แบบดงักล่าวไดจ้าก www.srithaisuperware.com และ

โปรดนําแบบแจ้งการประชุมทีม่ ีBarcode สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทีแ่นบมาพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมฉบับนี ้มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพ่ือวตัถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 

2. วธีิมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดาํเนินการ 

ดงัน้ี 

2.1 เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

2.1.1 ผูถื้อหุ้นทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง

เท่านั้น 

2.1.2 ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบ

หน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค) 
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2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษทัฯ โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะโดยเลือก

เพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

2.3 ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้ง

และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  ทั้งน้ีบริษทัฯไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูรั้บมอบ

ฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

อน่ึง ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ

เพียงบางส่วนน้อยกวา่จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้ เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุน

ต่างประเทศและถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค เท่านั้น 

 

3. เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

3.1 บุคคลธรรมดา 

3.1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุ

ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หนงัสือเดินทาง หรือใบขบัข่ี และหาก

มีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกลุใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

ทั้งนี ้โปรดนําแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมา

พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 

3.1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือ

ผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉันทะ และผูม้อบฉันทะได้

ลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง เช่น สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุของผูรั้บมอบฉันทะ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง เช่น สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนงัสือเดินทาง เป็น

ตน้ 

ทั้งนี ้โปรดนําแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมา

พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 

3.2 นิติบุคคล 

3.2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ

ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
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2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษทัฯ โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะโดยเลือก

เพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

2.3 ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้ง

และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  ทั้งน้ีบริษทัฯไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูรั้บมอบ

ฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

อน่ึง ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ

เพียงบางส่วนน้อยกวา่จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้ เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุน

ต่างประเทศและถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค เท่านั้น 

 

3. เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

3.1 บุคคลธรรมดา 

3.1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุ

ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หนงัสือเดินทาง หรือใบขบัข่ี และหาก

มีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกลุใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

ทั้งนี ้โปรดนําแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมา

พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 

3.1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือ

ผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉันทะ และผูม้อบฉันทะได้

ลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง เช่น สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุของผูรั้บมอบฉันทะ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง เช่น สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนงัสือเดินทาง เป็น

ตน้ 

ทั้งนี ้โปรดนําแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมา

พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 

3.2 นิติบุคคล 

3.2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ

ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
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- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายซ่ึุงแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น

พร้อมรับรองสาํเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล เช่น สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนงัสือเดินทาง 

เป็นตน้ 

ทั้งนี ้โปรดนําแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมา

พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 

3.2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ

ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายขุองผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็น

ผูม้อบฉันทะและลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้ง เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือ

เดินทาง เป็นตน้ 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุของผูรั้บมอบฉันทะ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง เช่น สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนงัสือเดินทาง เป็น

ตน้ 

ทั้งนี ้โปรดนําแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมา

พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 

3.3 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้ 

3.3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 3.2.1 หรือ 3.2.2 

3.3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูล้งนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็น

ผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ        

คสัโตเดียน (Custodian) 
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ทั้งนี ้โปรดนําแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมา

พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 

หากเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และ

ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัฯจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา     

13.00 น. เป็นตน้ไป ของวนัพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ สถานท่ีประชุม ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการ

ประชุม ผูถื้อหุน้ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

 

5. หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

5.1 วาระทัว่ไป 

5.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยการนบัคะแนนเสียงจากการส่งบตัรลงคะแนน

จากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือจากหนงัสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียนโดยให้นบัหน่ึง

เสียงต่อหน่ึงหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

(เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงแต่งตั้งจากผูล้งทุนต่างประเทศตาม

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค) 

5.1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 

1) ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ

เท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของ

ผู้ถือหุ้น 

2) หากผูม้อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้น

หนงัสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ

ในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ี

เห็นสมควร 

5.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ 

สาํหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 13 กาํหนดให้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น

เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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ทั้งนี ้โปรดนําแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมา

พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 

หากเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และ

ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัฯจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา     

13.00 น. เป็นตน้ไป ของวนัพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ สถานท่ีประชุม ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการ

ประชุม ผูถื้อหุน้ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

 

5. หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

5.1 วาระทัว่ไป 

5.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยการนบัคะแนนเสียงจากการส่งบตัรลงคะแนน

จากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือจากหนงัสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียนโดยให้นบัหน่ึง

เสียงต่อหน่ึงหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

(เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงแต่งตั้งจากผูล้งทุนต่างประเทศตาม

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค) 

5.1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 

1) ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ

เท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของ

ผู้ถือหุ้น 

2) หากผูม้อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้น

หนงัสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ

ในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ี

เห็นสมควร 

5.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ 

สาํหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 13 กาํหนดให้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น

เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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2) ผูถื้อหุน้แต่ละคน จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้ น ให้ผูเ้ป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯจะช้ีแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระ

การประชุม โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งมาจาก

ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

ผูถื้อหุน้ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินวาระนั้นๆ 

ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ผูต้รวจสอบซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบั

คะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

ช่ือ – สกลุ : นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ 
 

อายุ : 66 ปี 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

วนัทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามทีก่าํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวตักิารกระทาํผดิทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวนหุ้นทีเ่ปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จาํนวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่ม ี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์-เคมี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี – 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 29/2561) 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจดัอบรม 

ปี พ.ศ. 2563 - ไม่ม ี- 

ก่อนปี พ.ศ. 2563  

การพฒันาผูบ้ริหาร 1-3 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

ช่ือ – สกลุ : นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ 
 

อายุ : 66 ปี 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

วนัทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามทีก่าํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวตักิารกระทาํผดิทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวนหุ้นทีเ่ปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จาํนวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่ม ี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์-เคมี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี – 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 29/2561) 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจดัอบรม 

ปี พ.ศ. 2563 - ไม่ม ี- 

ก่อนปี พ.ศ. 2563  

การพฒันาผูบ้ริหาร 1-3 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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การอบรมอ่ืน (ต่อ) : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจดัอบรม 

ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 21 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

NIDA-Wharton Executive Leadership Program NIDA & Wharton University, U.S.A. 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหาร

ระดบัสูง (ปศส.) 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

วุฒิบัตร การกาํกบัดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง

ของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก รุ่นท่ี 51 วทิยาลยัการทพับก 

Advanced Senior Executive Program (ASEP) SASIN & Kellogg School of Management 

(U.S.A.) 

Market Planning & Analysis for Chemical, Petrochemical and 

Plastics Industry (IHS) 

- 

 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2556 – 2558 ประธานบริษทั บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั 

พ.ศ. 2555 – 2556 / 

พ.ศ. 2552 – 2556 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 

กรรมการ 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

พ.ศ. 2549 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 

พ.ศ. 2549 – 2558 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2539 – 2548 ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมสถานีบริการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 

และผูจ้ดัการฝ่ายขนส่งปิโตรเลียม 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
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2) กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 

3) กจิการอ่ืนทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบัญชี โดยไม่มี

ผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบนั) 
 

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการ : ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระการประชุมคร้ังน้ี โดยมีส่วนไดเ้สียปกติทัว่ไป 

ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้   เฉพาะวาระท่ี 7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น 

   เน่ืองจากนายศุภโชค  เล่ียมแกว้ กรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะนั้น ดาํรง 

   ตาํแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 

   ในหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักรรมการรายอ่ืนท่ีดาํรงตาํแหน่งเดียวกนัไดรั้บ 
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2) กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 

3) กจิการอ่ืนทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบัญชี โดยไม่มี

ผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบนั) 
 

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการ : ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระการประชุมคร้ังน้ี โดยมีส่วนไดเ้สียปกติทัว่ไป 

ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้   เฉพาะวาระท่ี 7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น 

   เน่ืองจากนายศุภโชค  เล่ียมแกว้ กรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะนั้น ดาํรง 

   ตาํแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 

   ในหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักรรมการรายอ่ืนท่ีดาํรงตาํแหน่งเดียวกนัไดรั้บ 
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ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่40 (ประจาํปี พ.ศ. 2564) 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดทีี ่29 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถือหุ้น

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

มาด้วยตนเอง บริษัทลงทะเบียน ผู้ได้รับมอบฉันทะ

การประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ

โต๊ะลงทะเบียน Barcode โต๊ะลงทะเบียน

(เริ่ม 13.00 น.) (เริ่ม 13.00 น.)

แสดงเอกสารส่วนบุคคล แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร

- แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย  5 - แสดงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก  แบบ ข หรือ

  (หน้า 42/73 - 46/73)   แบบ ค (แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น) ซึ่งกรอก

- แสดงแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode   ข้อมูลและลงนามครบถ้วนทั้งผู้มอบฉันทะ

  สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม   และผู้รับมอบฉันทะ

- แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย  5

  (หน้า 42/73 - 46/73)

- แสดงแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode

  สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ตรวจเอกสาร

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนนเสียง

เข้าห้องประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุม

(เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ

กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียงในวาระนั้นๆ

ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่เก็บบัตร

ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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ข้อบงัคบัของบริษัทฯเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 12 คณะกรรมการของบริษทัให้มีจาํนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่นอ้ยกว่าห้าคน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการผูซ่ึ้งจะมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัไดน้ั้นให้มีกรรมการจาํนวนสองคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทัดว้ย จึงจะมีผลเป็นการผกูพนับริษทั 

 ใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณากาํหนดหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 

ขอ้ 13 ใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคน จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

ขอ้ 14 ในการประชุมสามญัประจาํปี ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
 

ขอ้ 19 กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยหรือไม่ก็ได ้
 

ขอ้ 24 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 27 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึง

ในห้าของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หน่ึงในสิบของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว

ดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ

หุน้ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 (หน้าที ่1/3) 

 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 12 คณะกรรมการของบริษทัให้มีจาํนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่นอ้ยกว่าห้าคน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการผูซ่ึ้งจะมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัไดน้ั้นให้มีกรรมการจาํนวนสองคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทัดว้ย จึงจะมีผลเป็นการผกูพนับริษทั 

 ใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณากาํหนดหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 

ขอ้ 13 ใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคน จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

ขอ้ 14 ในการประชุมสามญัประจาํปี ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
 

ขอ้ 19 กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยหรือไม่ก็ได ้
 

ขอ้ 24 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 27 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึง

ในห้าของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หน่ึงในสิบของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว

ดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ

หุน้ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 (หน้าที ่2/3) 

 

ขอ้ 28 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 
 

ขอ้ 29 ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม

ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่

บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ขอ้ 30 มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
 

ขอ้ 31 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของบริษทัไดจ้ดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 
 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 32 รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 
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ขอ้ 34 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 35 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 36 หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้

แบ่งเงินปันผล 

 เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนั้นและรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

ขอ้ 37 บริษทัตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
 

ขอ้ 38 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
 

ขอ้ 40 ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกาํไร

ขาดทุนและปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและ

เอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ขอ้ 34 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 35 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 36 หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้

แบ่งเงินปันผล 

 เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนั้นและรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

ขอ้ 37 บริษทัตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
 

ขอ้ 38 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
 

ขอ้ 40 ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกาํไร

ขาดทุนและปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและ

เอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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แผนทีบ่ริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่15 ถนนสุขสวสัดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
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ข้อมูลทัว่ไปและงบการเงนิของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ช่ือบริษัท : บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : SITHAI 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001516 

ประเภทธุรกจิ : 1. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมและ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

2. ธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ ให้บริการผลิตและจดัหาแม่พิมพ ์และจดัหาสินคา้

จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจาํหน่าย 

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 2,709,904,800 บาท 

ประกอบดว้ย หุน้สามญัจาํนวน 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทีต่ั้งบริษัท : สํานักงานใหญ่ 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2427 0088     โทรสาร 66 2428 9675 

URL : www.srithaisuperware.com 

 โรงงานผลติผลติภัณฑ์พลาสตกิเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

1. โรงงานสุขสวสัดิ์ 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2427 0088     โทรสาร 66 2874 5010 

2. โรงงานบางปู 

610 ซอย 8 เอ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

โทรศพัท ์66 2709 3020     โทรสาร 66 2324 0924 

3. โรงงานอมตะซิตี ้ชลบุรี 

700/13 หมู่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ตาํบลคลองตาํหรุ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์66 3821 3250     โทรสาร 66 3821 3234 

 โรงงานผลติผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนทีท่าํจากเมลามนี 

โรงงานโคราช* 

335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชยั 

ตาํบลหนองระเวยีง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 

โทรศพัท ์66 4421 2100     โทรสาร 66 4421 2035 
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ข้อมูลทัว่ไปและงบการเงนิของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ช่ือบริษัท : บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : SITHAI 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001516 

ประเภทธุรกจิ : 1. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมและ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

2. ธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ ให้บริการผลิตและจดัหาแม่พิมพ ์และจดัหาสินคา้

จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจาํหน่าย 

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 2,709,904,800 บาท 

ประกอบดว้ย หุน้สามญัจาํนวน 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทีต่ั้งบริษัท : สํานักงานใหญ่ 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2427 0088     โทรสาร 66 2428 9675 

URL : www.srithaisuperware.com 

 โรงงานผลติผลติภัณฑ์พลาสตกิเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

1. โรงงานสุขสวสัดิ์ 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2427 0088     โทรสาร 66 2874 5010 

2. โรงงานบางปู 

610 ซอย 8 เอ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

โทรศพัท ์66 2709 3020     โทรสาร 66 2324 0924 

3. โรงงานอมตะซิตี ้ชลบุรี 

700/13 หมู่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ตาํบลคลองตาํหรุ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์66 3821 3250     โทรสาร 66 3821 3234 

 โรงงานผลติผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนทีท่าํจากเมลามนี 

โรงงานโคราช* 

335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชยั 

ตาํบลหนองระเวยีง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 

โทรศพัท ์66 4421 2100     โทรสาร 66 4421 2035 
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 * เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดโ้อนสายการผลิตผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีนทั้งหมดให้กบับริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 

โคราช จาํกัด (เดิมช่ือ บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกัด) ตามมติท่ีประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2563 

ทีต่ั้งบริษัท (ต่อ) : สํานักงานขายตรง 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2428 8855     โทรสาร 66 2427 7269 

URL : www.superwaredirectsales.com  

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 

เลขานุการบริษัท/ 

หัวหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ : 

นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2427 0088, 66 2874 5016     โทรสาร 66 2428 9675 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์66 2009 9999     โทรสาร 66 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี : นายปรีชา  อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์66 2264 9090     โทรสาร 66 2264 0789-90 

ทีป่รึกษากฎหมาย : 1. บริษัท สํานักงานกฎหมายนิตปิรีชา จาํกดั 

21 ซอยปุณณวถีิ 12 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

โทรศพัท ์66 2252 9494     โทรสาร 66 2651 5053 

 2. สํานกังานกฎหมาย มารุต – รุจริะ บุนนาค 

16-18 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจา้พอ่เสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศพัท ์66 2221 2191-4     โทรสาร 66 2226 3321, 66 2622 1262 

 

 

 

 

 



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจําปี พ.ศ. 2564) 

57 / 73 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 (หน้าที ่3/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษัท)

ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

ด้วยเช่นกนั

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรับปีสิ�นสุด

วนัเดียวกนัของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน)

โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ข้าพเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที�กาํหนดโดยส�าวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ตามที�ระบุในขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชี

ที�ข้าพเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณ�์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ข้อมู�แ��เหตุการณ์�ี�เน้น

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดังต่อไปนี�

ก. หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 เกี�ยวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปัจจุบนั

ยงัมผีลกระทบอย่างต่อเนื�อง ทาํให้เกิดการชะลอตัวในช่วงที�เศรษฐกิจกาํลงั�ื� นตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ซึ�งรวมถึงผลกระทบต่อปริมาณคาํสั�งซื�อสินคา้และความสามารถทางการเงินของผูซ้ื�อสินคา้ของกลุ่มบริษทั

อนัส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของ

กลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน

เกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�อง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการ

และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563  

ข. หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 เนื�องดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบริษทัได้จดัทาํงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม ���� โดยเลือกนาํแนวป�ิบติัทางการบญัชี 

เรื�อง มาตรการผอ่นปรนชั�วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีเพื�อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ที�ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือป�ิบตัิ

ทั�งนี�  ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไขต่อกรณีดังกล่าวขา้งตน้แต่อย่างใด

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง�ที�มีนยัสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื�องเหล่านี�

ขา้พเจา้ไดป้�บิติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ในรายงานของขา้พเจา้ �ึ�งได้รวมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกับเรื�องเหล่านี�ดว้ย การป�บิติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวธีิการตรวจสอบที�

ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของ

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ �ึ�งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื�องเหล่านี�ดว้ย ไดใ้ช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้

ต่องบการเงินโดยรวม

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื�องมีดังต่อไปนี�

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายไดจ้ากการขายสินค้าถือเป็นรายการบญัชีที�สําคญัยิ�งรายการหนึ�งของกลุ่มบริษทั เนื�องจากจาํนวนรายไดท้ี�บันทึกในบญัชีจะ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของกลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมากราย�ึ�งมีเงื�อนไข

ทางการคา้ที�แตกต่างกนัออกไป ดังนั�น จึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี�ข้าพเจ้าจึงให้

ความสําคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ของกลุ่มบริษทั

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัโดยการทาํความเขา้ใจรวมถึงทาํการทดสอบและประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายได้ นอกจากนี�ขา้พเจา้ไดท้าํการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ

รายการขายที�เกิดขึ�นในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหนี� ที�กลุ่มบริษทัออกให้แก่ลูกคา้ภายหลงั

วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบัญชีรายไดจ้ากการขายเพื�อตรวจสอบความผิดปกติที�อาจเกิดขึ�น

ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทั�ได้เปิดเผยนโยบายการบญัชีและรายละเอียดเกี�ยวกับภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.17

และขอ้ 25 ตามลาํดบั �ึ�ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 สินทรั�ยภ์าษีเงินไดร้อตดับัญชีของบริษทั�ที�เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุน

สะสมทางภาษีมีจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยสินทรั�ยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื�อมคีวามเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทั�จะมีกาํไรทางภาษีเ�ียง�อที�จะนาํสินทรั�ยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีมาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได้ �ึ�งใน

การ�ิจารณาว่าบริษทั�จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเ�ียง�อที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได้

นั�นตอ้งอา�ยัดุลย�ินิจของ�่ายบริหารอย่างมากในการจดัทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ตามแผนธุรกิจที�ได้อนุมตัิแลว้ ดังนั�น จึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าสินทรั�ยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ขา้�เจา้ไดท้าํทดสอบประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอ้มูลที�จาํเป็นและขอ้สมมติทางด้านเ�รษ�กิจที�

สําคญัที�ใช้ในการจดัทาํประมาณการดงักล่าวโดยการสอบถาม�่ายบริหารของบริษทั�เกี�ยวกบัขอ้สมมติ�านที�ใชใ้นการประมาณ

การรายได้ กาํไรขั�นตน้ และค่าใชจ้่ายดาํเนินงานรวมถึงทาํการเปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกับกาํไรทางภาษี

ที�เกิดขึ�นจริงเ�ื�อประเมินการใชดุ้ลย�ินิจของ�่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดงักล่าว ตลอดจนทดสอบการคาํนวณ

ประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดงักล่าวขา้งตน้

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น��ึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั��แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยู่ในรายงานนั�น���ึ�งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้�เจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของข้า�เจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้า�เจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความเชื�อมั�นใน

รูปแบบใด�ต่อข้อมูลอื�นนั�น

ความรับผิดชอบของขา้�เจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ�การอ่านและ�ิจารณาว่าขอ้มูลอื�นนั�นมีความขดัแยง้ที�มี

สาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของขา้�เจ้าหรือไม่�หรือปราก�ว่าข้อมูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่

เมื�อขา้�เจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที�กล่าวขา้งต้นแลว้�และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั�ขา้�เจา้จะสื�อสารเรื�องดังกล่าวให้ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลทราบเ�ื�อให้มีการดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสม

ต่อไป

ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตร�านการรายงานทางการเงิน�

และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหาร�ิจารณาว่าจาํเป็นเ�ื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปรา�จากการแสดงข้อมูล

ที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิด�ลาด

ในการจดัทาํงบการเงิน�ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง�การเปิดเผย

เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดังกล่าว��และการใชเ้กณ�์การบญัชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้

แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุม่บริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได้

ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจําปี พ.ศ. 2564) 

59 / 73 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 (หน้าที ่5/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจําปี พ.ศ. 2564) 

60 / 73 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 (หน้าที ่6/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล

ที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี�ึ�งรวม

ความเห็นของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่ได้เสมอ

ไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า

รายการที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่านี�

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนี�ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิ�ีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และ

ได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณ�์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบ

ขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั�ึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงข้อมูล 

การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแ�งการควบคุมภายใน

• ทาํความเข้าใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิ�ีการตรวจสอบให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิท�ิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวข้องที�ผูบ้ริหารจดัทาํ

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณ�์การบัญชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร และสรุปจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า

มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้ถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลง

ไป ขอ้สรุปของข้าพเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได้

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกต้องตามที�ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทาง�ุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของข้าพเจา้
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ขา้พเจา้ไดส้��อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเร��องต่าง��ึ�งรวม�ึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผน

ไว ้ประเด็นที�มีนยัสํา�ญัที�พบจากการตรวจสอบรวม�ึงข้อบกพร่องที�มีนัยสํา�ญัในระบบการ�วบ�ุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ

ในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้ห้�าํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้�ิบตัิตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั�วามเป็นอิสระ

และได้ส��อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกับดูแลเกี�ยวกับ�วามสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเร��องอ��น�ึ�งขา้พเจา้เช��อว่ามีเหตุผลที�บุ��ลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อ�วามเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ข้าพเจา้ใชเ้พ��อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด�วามเป็นอิสระ

จากเร��องทั�งหลายที�ส��อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแล ข้าพเจา้ไดพ้ิจารณาเร��องต่าง � ที�มีนยัสํา�ญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจบุนัและกาํหนดเป็นเร��องสํา�ญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร��องเหล่านี�ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย

หร�อขอ้บัง�บัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร��องดังกล่าวต่อสาธารณะ หร�อในส�านการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่�วรส��อสาร

เร��องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามาร��าดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่

ผลประ�ยชน์ที�ผูมี้ส่วนได้เสียสาธารณะจะไดจ้ากการส��อสารดังกล่าว

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�

ปรีชา อรุณนารา

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด

กรุงเทพฯ: 25 กมุภาพนัธ ์2564



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจําปี พ.ศ. 2564) 

61 / 73 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 (หน้าที ่7/13) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 (หน้าที ่8/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 583,201,208 321,232,224 390,913,154 128,714,852

ลูกหนี�การคา้ 9 1,330,359,543 1,736,772,566 810,912,889 1,114,377,563

ลูกหนี�อื�น�- กิ�การที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 75,904,857 55,708,066 35,961,487 22,872,570

ลูกหนี�อื�น�- กิ�การที�เกี�ยวขอ้งกนั 7.2 1,254,180 1,021,038 61,276,622 61,249,148

สินคา้คงเหลือ 10 860,364,777 1,177,255,738 297,947,878 666,149,177

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 95,820,261 96,072,854 2,518,493 2,922,879

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,946,904,826 3,388,062,486 1,599,530,523 1,996,286,189

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงิน�ากธนาคารที�ติดภาระค��าประกนั 11 9,468,823 6,049,002 - -

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 17 139,337,518 - 122,370,131 -

เงินลงทุนเ�ื�อขาย - 34,080,000 - 34,080,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 2,172,220,102 1,937,220,102

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 183,579,081 204,917,609 184,113,258 184,113,258

เงินลงทุนระยะยาวอื�น� - 113,016,354 - 47,169,970

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน� 14 161,290,703 132,981,010 526,688,546 498,378,854

ที�ดิน�อาคารและอุปกร�์� 15 3,782,416,209 4,185,492,753 1,925,617,194 2,464,815,596

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 181,978,672 - 26,070,271 -

สิทธิการเช่า - 124,304,791 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 18,805,864 24,049,279 7,705,145 9,416,259

ค่าความนิยม 5,130,932 5,130,932 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25.2 210,152,043 231,150,916 153,329,970 185,006,393

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 20,358,288 23,009,795 5,790,983 6,747,439

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      4,712,518,133 5,084,182,441 5,123,905,600 5,366,947,871

รวมสินทรัพย์ 7,659,422,959 8,472,244,927 6,723,436,123 7,363,234,060

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

��วันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 (หน้าที ่9/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสั�น 18.1 1,645,545,440 1,703,293,230 1,100,000,000 1,180,000,000

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 749,380,070 858,392,461 469,239,854 518,988,161

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7.2 48,622,685 57,593,340 36,697,112 59,223,540

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 19 230,457,657 298,716,786 93,915,959 123,840,898

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7.2 1,271,062 816,207 7,677,688 3,410,785

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 18.2 309,598,980 513,538,074 191,680,000 400,680,000

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 20 17,596,428 - 9,176,702 -

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 30,479,348 39,460,176 11,043,657 20,237,445

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,032,951,670 3,471,810,274 1,919,430,972 2,306,380,829

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 18.2 424,447,770 633,032,200 204,120,000 395,800,000

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 20 38,639,409 - 14,590,780 -

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี - 1,479,406 - 1,479,406

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 360,910,204 414,214,809 215,526,584 323,612,542

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,360,922 5,423,187 2,300,686 -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 833,358,305 1,054,149,602 436,538,050 720,891,948

รวมหนี�สิน 3,866,309,975 4,525,959,876 2,355,969,022 3,027,272,777

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามญัซื�อคืน 19,928,420 19,928,420 19,928,420 19,928,420

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 22 266,000,000 264,000,000 266,000,000 264,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 972,567,856 1,092,604,637 1,343,457,752 1,346,848,063

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (414,989,150) (390,498,066) 28,176,129 (4,720,000)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 3,553,411,926 3,695,939,791 4,367,467,101 4,335,961,283

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 239,701,058 250,345,260 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,793,112,984 3,946,285,051 4,367,467,101 4,335,961,283

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,659,422,959 8,472,244,927 6,723,436,123 7,363,234,060

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

การดาํเนินงาน�่อเน��อง

รายได้ 6,873,217,126 8,846,328,894 3,575,070,698 4,213,085,368

ตน้ทุนขาย (6,158,831,690) (8,082,278,093) (3,264,391,662) (4,008,517,425)

กําไรขั�น�้น 714,385,436 764,050,801 310,679,036 204,567,943

รายไดเ้งินปันผล 3,807,100 4,688,000 104,871,382 117,752,138

รายไดอ้ื�น 69,192,450 62,412,557 82,667,772 46,799,587

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (358,616,101) (469,528,756) (192,519,362) (267,493,952)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (400,066,612) (498,483,693) (212,442,422) (253,770,973)

กําไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดําเนินงาน 28,702,273 (136,861,091) 93,256,406 (152,145,257)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 643,412 16,558,030 - -

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (88,628,624) (123,347,614) (42,585,697) (55,332,339)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (59,282,939) (243,650,675) 50,670,709 (207,477,596)

รายได้ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25.1 (41,210,997) 31,959,017 (25,885,145) 54,665,857

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงาน�่อเน��อง (100,493,936) (211,691,658) 24,785,564 (152,811,739)

การดาํเนินงานที�ยกเลกิ

ขาดทุนสําหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก - สุทธิจากภาษี 12.3 - - (1,546,461) (142,330,774)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (100,493,936) (211,691,658) 23,239,103 (295,142,513)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น:

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย - (24,720,000) - (24,720,000)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (4,535,908) (100,011,290) - -

ผลกระทบของภาษีเงินได้ - 4,944,000 - 4,944,000

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,535,908) (119,787,290) - (19,776,000)

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 6,720,000 - 6,720,000 -

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 107,302 - 3,312,246 -

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,365,460) - (2,006,449) -

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,461,842 - 8,025,797 -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี 925,934 (119,787,290) 8,025,797 (19,776,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (99,568,002) (331,478,948) 31,264,900 (314,918,513)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 (หน้าที ่10/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

การดาํเนินงาน�่อเน��อง

รายได้ 6,873,217,126 8,846,328,894 3,575,070,698 4,213,085,368

ตน้ทุนขาย (6,158,831,690) (8,082,278,093) (3,264,391,662) (4,008,517,425)

กําไรขั�น�้น 714,385,436 764,050,801 310,679,036 204,567,943

รายไดเ้งินปันผล 3,807,100 4,688,000 104,871,382 117,752,138

รายไดอ้ื�น 69,192,450 62,412,557 82,667,772 46,799,587

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (358,616,101) (469,528,756) (192,519,362) (267,493,952)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (400,066,612) (498,483,693) (212,442,422) (253,770,973)

กําไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดําเนินงาน 28,702,273 (136,861,091) 93,256,406 (152,145,257)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 643,412 16,558,030 - -

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (88,628,624) (123,347,614) (42,585,697) (55,332,339)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (59,282,939) (243,650,675) 50,670,709 (207,477,596)

รายได้ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25.1 (41,210,997) 31,959,017 (25,885,145) 54,665,857

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงาน�่อเน��อง (100,493,936) (211,691,658) 24,785,564 (152,811,739)

การดาํเนินงานที�ยกเลกิ

ขาดทุนสําหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก - สุทธิจากภาษี 12.3 - - (1,546,461) (142,330,774)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (100,493,936) (211,691,658) 23,239,103 (295,142,513)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น:

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย - (24,720,000) - (24,720,000)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (4,535,908) (100,011,290) - -

ผลกระทบของภาษีเงินได้ - 4,944,000 - 4,944,000

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,535,908) (119,787,290) - (19,776,000)

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 6,720,000 - 6,720,000 -

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 107,302 - 3,312,246 -

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,365,460) - (2,006,449) -

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,461,842 - 8,025,797 -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี 925,934 (119,787,290) 8,025,797 (19,776,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (99,568,002) (331,478,948) 31,264,900 (314,918,513)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (91,830,255) (214,986,702) 24,785,564 (152,811,739)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - (1,546,461) (142,330,774)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั� (91,830,255) (214,986,702) 23,239,103 (295,142,513)

ส่วนที�เป็นของ��มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (8,663,681) 3,295,044

(100,493,936) (211,691,658)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (91,602,447) (341,352,369) 32,811,361 (172,587,739)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - (1,546,461) (142,330,774)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั� (91,602,447) (341,352,369) 31,264,900 (314,918,513)

ส่วนที�เป็นของ��มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (7,965,555) 9,873,421

(99,568,002) (331,478,948)

กําไรต่อหุ้น 27

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (0.034) (0.079) 0.009 (0.056)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - (0.001) (0.053)

(0.034) (0.079) 0.008 (0.109)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (59,282,939) (243,650,675) 50,670,709 (207,477,596)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเลิก - - (1,546,461) (142,330,774)

รวม (59,282,939) (243,650,675) 49,124,248 (349,808,370)

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคา 710,391,636 748,105,907 406,344,411 462,064,126

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 6,132,199 8,470,662 2,071,319 3,636,071

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า - 2,894,559 - -

ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 11,508,904 11,171,721 10,418,745 7,936,686

   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (2562: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 3,533,453 860,732 - 7,500,000

   ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื�อสินคา้ที�มีราคาทุนสูงกว่า

      ราคาที�คาดว่าจะไดร้ับ (โอนกลบั) (5,243,022) 21,715,146 (7,920,000) 18,000,000

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 3,600,000 33,000,000 3,600,000 33,000,000

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (7,209,670) 3,910,421 (5,701,779) (1,837,184)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 42,238,885 46,998,911 16,355,105 23,067,527

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

      - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 20,627,960 - 12,960,629 -

  ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 2,408,270 7,181,311 1,076,484 6,599,750

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริง 3,221 33,661 (73,294) 33,661

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (643,412) (16,558,030) - -

กาํไรจากการโอนกิจการบางส่วน - - (89,219,374) -

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - (101,064,282) (113,281,938)

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัอื�น (3,807,100) (4,688,000) (3,807,100) (4,470,200)

   ดอกเบี�ยรับ (1,984,513) (2,777,922) (882,651) (1,416,922)

ตน้ทุนทางการเงิน 88,628,624 123,347,614 46,231,465 66,066,647

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 810,902,496 740,016,018 339,513,926 157,089,854

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้ 364,351,604 277,769,618 266,460,807 252,529,669

   ลูกหนี�อื�น 24,730,398 20,993,562 (17,551,567) (1,831,505)

สินคา้คงเหลือ 321,402,530 524,507,189 293,002,018 478,573,579

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 5,492,435 1,265,328 397,324 943,956

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2,922,230 11,220,052 956,454 5,641,351

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้ (147,879,684) (77,448,007) (2,076,479) (39,893,458)

   เจา้หนี�อื�น (73,473,724) 4,627,920 (32,137,867) (4,663,835)

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (10,800,000) (5,252,233) (9,193,788) (6,990,853)

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 1,649,478 - - -

เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (116,064,148) (34,953,115) (76,879,896) (24,361,897)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,183,233,615 1,462,746,332 762,490,932 817,036,861

   จ่ายดอกเบี�ย (85,856,961) (126,730,566) (45,113,732) (66,566,789)

จ่ายภาษีเงินได้ (36,760,850) (41,318,225) (3,088,141) (2,501,918)

ภาษีเงินไดร้ับคืน 3,390,749 35,281,176 - -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,064,006,553 1,329,978,717 714,289,059 747,968,154

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงิน�ากธนาคารที�ติด�าระคํ�าประกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง (3,402,340) 5,024,849 - -

เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน - - 236,405,124 -

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ย - - (270,000,000) -

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย - - 35,000,000 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร (340,383,722) (190,774,346) (107,074,517) (65,291,984)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 34,681,581 11,596,981 34,819,058 68,137,980

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (2,000,000) - (1,000,000) -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,000,000 - 1,000,000 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (817,113) (1,801,402) (360,210) (35,708)

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 1,628,641 2,707,275 887,151 1,422,014

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 21,944,919 48,999,059 107,298,273 149,378,178

เงินปันผลรับจากบริษทัอื�น 3,807,100 4,688,000 3,807,100 4,470,200

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (283,540,934) (119,559,584) 40,781,979 158,080,680

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยื้มระยะสั�นลดลง (57,747,790) (452,726,530) (80,000,000) (290,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 101,965,950 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (513,922,516) (699,531,528) (400,680,000) (545,745,000)

เงินสดจ่ายคืนเงินตน้ของหนี� สินตามสัญญาเช่า (21,176,298) (1,642,267) (12,191,996) (1,189,255)

เงินปันผลจ่าย - (135,495,240) - (135,495,240)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (2,901,805) (11,670,726) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (493,782,459) (1,301,066,291) (492,871,996) (972,429,495)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มข��น�(ลดลง) (24,702,660) 37,340,250 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข��น�(ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบ

���ของอัตราแลกเปลี�ยน 261,980,500 (53,306,908) 262,199,042 (66,380,661)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (11,516) (31,706) (740) (31,706)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข��น�(ลดลง) สุทธิ 261,968,984 (53,338,614) 262,198,302 (66,412,367)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 321,232,224 374,570,838 128,714,852 195,127,219

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 583,201,208 321,232,224 390,913,154 128,714,852

- -

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ�มเติมประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

ที�ดิน�อาคาร�และอปุกรณ์

ซื�อสินทรัพย ์(หมายเหตุ 15) (348,253,052) (173,936,937) (118,217,676) (61,296,345)

เจา้หนี�อื�นจากการซื�อสินทรัพยถ์าวรเพิ�มขึ�น(ลดลง) 7,697,274 (20,358,913) 10,971,103 (5,295,822)

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยถ์าวรจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง - - - (2,221,320)

สินทรัพยถ์าวรเพิ�มขึ�นโดยสัญญาเช่าทางการเงิน - 3,000,000 - 3,000,000

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 172,056 521,504 172,056 521,503

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร (340,383,722) (190,774,346) (107,074,517) (65,291,984)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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นโยบายความเป็นส่วนตวัเกีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

 

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมัน่ในการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตวัของ

ท่าน และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้มัน่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย

อยา่งเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 

 นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี (“นโยบายความเป็นส่วนตวั”) แจง้ถึงประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯได้

ทาํการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย รวมถึงสิทธิทางเลือกของท่านต่อขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯยงัแจง้ถึงมาตรการท่ีไดใ้ช้

เพ่ือรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อให้แก่ท่านเก่ียวกับการปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วน

บุคคล และสิทธิต่างๆ ของท่านตามกฎหมาย จากการท่ีท่านเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

คาํนิยาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ตามนโยบายฉบบัน้ีคือ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน วนั เดือน ปีเกิด เบอร์โทรศพัท ์อีเมล เลขประจาํตวัผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ไดแ้ก่ เพศ สญัชาติ ศาสนา ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวีดีโอภายในงาน 

ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสุขภาพ (กรณีมีความจาํเป็นภายใตว้ตัถุประสงคข์องการคดักรองโรค

ของบุคคลท่ีเขา้มาเขา้ร่วมการประชุม) 
 

1. วตัถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล 

บริษทัฯเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1.1 การปฏิบัตหิน้าทีต่ามกฎหมาย 

เพ่ือเรียก จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยเร่ืองหุ้นส่วน

และบริษทั เพ่ือรับรองสิทธิและการยืนยนัตวัตนของท่าน การส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้

เป็นไปตามมติท่ีประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามคาํสั่งของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการ

ปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืน เช่น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

1.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย 

1.2.1 เพ่ือใช้จัดทาํบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงเพ่ือการใดๆ ตามจําเป็นท่ี

เก่ียวขอ้ง อนัเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษทัฯ โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถเข้าใจและ

คาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

1.2.2 เพ่ือปฏิบติัตามมาตรการหรือแนวทางคาํสั่งของรัฐบาล และเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัประโยชน์

ดา้นการสาธารณสุขเพ่ือการป้องกนัโรคติดต่ออนัตรายท่ีจะตอ้งคดักรองและป้องกนัความเส่ียงจากการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการประชุม 

1.2.3 บริษทัฯอาจมีการบนัทึกภาพถ่าย และภาพเคล่ือนไหวของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือใชใ้นการรายงาน 

และการประชาสัมพนัธ์การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทางส่ืออิเลคทรอนิกส์ และส่ิงพิมพ ์ซ่ึงอาจปรากฏภาพ

ของท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม  ทั้งน้ี บริษทัฯจะไม่ระบุรายละเอียดตวับุคคลท่ีเขา้ร่วมบนภาพถ่ายดงักล่าว 
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หมายเหตุ : ในกรณีท่ีท่านยืน่เอกสารยนืยนัตวัตนใหแ้ก่บริษทัฯ อนัไดแ้ก่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีอาจ

ปรากฏซ่ึงขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน เช่น เช้ือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อนัเป็นขอ้มูลท่ีไม่จาํเป็นต่อบริษทัฯท่ีจะเก็บรวบรวม ใช ้

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ท่านสามารถปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวดงักล่าวโดยวิธีใดก็ไดก่้อนนาํส่งเอกสารให้บริษทัฯ 

กรณีท่ีท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มูลอ่อนไหวดงักล่าว บริษทัฯจะทาํการปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวบนเอกสารท่ีไดรั้บทนัที และจะไม่

ถือวา่บริษทัฯไดเ้ก็บ รวบรวม หรือใชใ้นลกัษณะใดๆ ต่อขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน 

 

2. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยผ่านการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม และหนงัสือมอบฉันทะ 

(ถา้มี) แบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพ สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาเอกสารยืนยนัตวัตนอ่ืนท่ีท่านยื่นประกอบการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

3. ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผล โดยจาํกดัเฉพาะเพ่ือใหบ้รรลุ

ตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัฯเก็บขอ้มูลนั้น  ทั้งน้ี บริษทัฯอาจเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลานานข้ึนในกรณีจาํเป็นท่ีตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎหมาย  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะใชข้อ้มูลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้เท่านั้น 

 

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านมีสิทธิในการขอเขา้ถึง และ/หรือขอรับสาํเนา

การโอนยา้ย แกไ้ข ลบ ทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่ระบุตวัตนในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งน้ี 

บริษทัฯ อาจไม่สามารถใหบ้ริการ หรืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านไดอ้ยา่งเตม็สิทธิดว้ยเหตุจากการขอให้ลบ หรือทาํลาย

ขอ้มูลดงักล่าวได ้

หากท่านไม่ตอ้งการใหบ้ริษทัเผยแพร่ภาพถ่าย หรือวีดีโอท่ีมีท่านปรากฏอยู ่ท่านสามารถแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ

ในวนัเขา้ร่วมประชุม หรือแจง้มายงัช่องทางการติดต่อดา้นล่าง เพ่ือขอใหร้ะงบัไม่เผยแพร่ภาพ หรือวีดีโอท่ีมีท่านปรากฏอยู่

ได ้

ทั้งน้ี ท่านไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ในการดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้ โดยบริษทัฯจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณา

ตามคาํร้องของท่านภายใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯไดรั้บคาํร้องดงักล่าว 

 

5. ความปลอดภัยของข้อมูล 

บริษทัฯมีมาตรการควบคุมเพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงรวมถึงการ

เปล่ียนแปลง การเปิดเผยและการใชท่ี้ไม่ถูกตอ้ง และบริษทัฯจะทบทวนใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านอยูเ่สมอ  อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ แมบ้ริษทัฯจะพยายามปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งเต็มท่ีแลว้ ไม่มี

มาตรการรักษาความปลอดภยัในขอ้มูลใดท่ีสมบูรณ์แบบและสามารถป้องกนัโดยไม่ถูกคุกคามหรือเขา้ถึงได ้
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หมายเหตุ : ในกรณีท่ีท่านยืน่เอกสารยนืยนัตวัตนใหแ้ก่บริษทัฯ อนัไดแ้ก่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีอาจ

ปรากฏซ่ึงขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน เช่น เช้ือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อนัเป็นขอ้มูลท่ีไม่จาํเป็นต่อบริษทัฯท่ีจะเก็บรวบรวม ใช ้

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ท่านสามารถปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวดงักล่าวโดยวิธีใดก็ไดก่้อนนาํส่งเอกสารให้บริษทัฯ 

กรณีท่ีท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มูลอ่อนไหวดงักล่าว บริษทัฯจะทาํการปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวบนเอกสารท่ีไดรั้บทนัที และจะไม่

ถือวา่บริษทัฯไดเ้ก็บ รวบรวม หรือใชใ้นลกัษณะใดๆ ต่อขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน 

 

2. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยผ่านการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม และหนงัสือมอบฉันทะ 

(ถา้มี) แบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพ สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาเอกสารยืนยนัตวัตนอ่ืนท่ีท่านยื่นประกอบการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

3. ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผล โดยจาํกดัเฉพาะเพ่ือใหบ้รรลุ

ตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัฯเก็บขอ้มูลนั้น  ทั้งน้ี บริษทัฯอาจเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลานานข้ึนในกรณีจาํเป็นท่ีตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎหมาย  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะใชข้อ้มูลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้เท่านั้น 

 

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านมีสิทธิในการขอเขา้ถึง และ/หรือขอรับสาํเนา

การโอนยา้ย แกไ้ข ลบ ทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่ระบุตวัตนในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งน้ี 

บริษทัฯ อาจไม่สามารถใหบ้ริการ หรืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านไดอ้ยา่งเตม็สิทธิดว้ยเหตุจากการขอให้ลบ หรือทาํลาย

ขอ้มูลดงักล่าวได ้

หากท่านไม่ตอ้งการใหบ้ริษทัเผยแพร่ภาพถ่าย หรือวีดีโอท่ีมีท่านปรากฏอยู ่ท่านสามารถแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ

ในวนัเขา้ร่วมประชุม หรือแจง้มายงัช่องทางการติดต่อดา้นล่าง เพ่ือขอใหร้ะงบัไม่เผยแพร่ภาพ หรือวีดีโอท่ีมีท่านปรากฏอยู่

ได ้

ทั้งน้ี ท่านไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ในการดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้ โดยบริษทัฯจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณา

ตามคาํร้องของท่านภายใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯไดรั้บคาํร้องดงักล่าว 

 

5. ความปลอดภัยของข้อมูล 

บริษทัฯมีมาตรการควบคุมเพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงรวมถึงการ

เปล่ียนแปลง การเปิดเผยและการใชท่ี้ไม่ถูกตอ้ง และบริษทัฯจะทบทวนใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านอยูเ่สมอ  อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ แมบ้ริษทัฯจะพยายามปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งเต็มท่ีแลว้ ไม่มี

มาตรการรักษาความปลอดภยัในขอ้มูลใดท่ีสมบูรณ์แบบและสามารถป้องกนัโดยไม่ถูกคุกคามหรือเขา้ถึงได ้
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 11 (หน้าที ่3/3) 

 

6. ช่องทางการตดิต่อ 

กรณีท่ีท่านตอ้งการใชสิ้ทธิในฐานะเจา้ของขอ้มูล หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยเร่ืองการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษทัฯไดโ้ดยตรงท่ี 

 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

โทร 0 2427 0088 ต่อ 2203 

อีเมล : dpo@srithaisuperware.com 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 (หน้าที ่1/3) 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 

 

 

เขียนท่ี _______________________________________ 

วนัท่ี _______ เดือน ________________ พ.ศ. ________ 
 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ___________________________________ 
 

 

1. ขา้พเจา้ ____________________________________________________ สญัชาติ ____________________  

อยูบ่า้นเลขท่ี _________________ ถนน _____________________________ ตาํบล/แขวง _________________________ 

อาํเภอ/เขต _________________________ จงัหวดั ___________________________ รหสัไปรษณีย ์__________________ 
 

2. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัรวม _____________________ 

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________________ เสียง 
 

3. ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ผูถื้อหุน้ขอ้ 6) 

 (1) ________________________________________ อาย ุ________ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _______________ 

ถนน ______________________ ตาํบล/แขวง ___________________________ อาํเภอ/เขต ________________________ 

จงัหวดั _______________________________ รหสัไปรษณีย ์____________________________ หรือ 
 

 (2) ________________________________________ อาย ุ________ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _______________ 

ถนน ______________________ ตาํบล/แขวง ___________________________ อาํเภอ/เขต ________________________ 

จงัหวดั _______________________________ รหสัไปรษณีย ์____________________________ หรือ 
 

 (3) ________________________________________ อาย ุ________ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _______________ 

ถนน ______________________ ตาํบล/แขวง ___________________________ อาํเภอ/เขต ________________________ 

จงัหวดั _______________________________ รหสัไปรษณีย ์____________________________ หรือ 
 

 (4) นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ66 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 67/395          

ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 9-1-12  แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ 10210 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 40 (ประจาํปี พ.ศ. 2564) ในวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม อาคาร 

3 ชั้น 4 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์

บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 (หน้าที ่2/3) 

 

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 39 (ประจําปี พ.ศ. 2563) ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัพุธที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปีทีผ่่านมา 
 

  หมายเหต ุ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 
 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไรสุทธิ ประจาํปี พ.ศ. 2563 เพ่ือสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี พ.ศ. 2564 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

    1. นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

    2. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

    3. นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 (หน้าที ่2/3) 

 

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 39 (ประจําปี พ.ศ. 2563) ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัพุธที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปีทีผ่่านมา 
 

  หมายเหต ุ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 
 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไรสุทธิ ประจาํปี พ.ศ. 2563 เพ่ือสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี พ.ศ. 2564 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

    1. นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

    2. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

    3. นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 40 (ประจําปี พ.ศ. 2564) 

73 / 73 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 (หน้าที ่3/3) 

 

 วาระที ่7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2564 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที ่8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่ 

การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน 

กรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดในวนัประชุมดงักล่าว ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ทุกประการ

ตามสมควรในฐานะผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบในการใหก้ารประชุมดาํเนินไปไดต้ามวตัถุประสงค ์

 กิจการท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม ให้เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ แต่ไม่รวมถึง

กรณีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือกระทาํการอ่ืนๆ อนัไม่เก่ียวขอ้งกบัการลงมติ

ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

              (                                                            ) 
 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (                                                            ) 
 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (                                                            ) 
 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (                                                            ) 
 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 




