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SITHAI-0201/62
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรื่ อง

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ฯขอแจ้งมติของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้มีมติอนุมตั ิกาํ หนดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562) ในวันพฤหัสบดีที่ 25
เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอย
สุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (ประจําปี พ.ศ. 2561) ซึ่ ง
ประชุมเมือ่ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 37 (ประจําปี
พ.ศ. 2561) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรรายงานที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี พ.ศ. 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั : งบการเงิ นมีความถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา
จึงเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้ว
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ. 2561 และการจ่ ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรร
เงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี พ.ศ. 2561 (ผลการดําเนิ นงานงวดเดื อนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561)
เพื่อสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 7,000,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมยัง
ไม่ได้จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.0500 บาท โดยบริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิรับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯกําหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลเพิม่ เติม : หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.0500 บาท
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลจะได้รับการเครดิตภาษีตามรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงิน
ปั นผลดังนี้

ส่ วนทีไ่ ด้ รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ที่มาจาก :
กําไรสุทธิของปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่เหลือ) ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
รวมเงินปันผลส่ วนทีไ่ ด้ รับเครดิตภาษี
ส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ที่มาจาก :
1. รายได้เงินปั นผลของปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่เหลือ)
ที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาคํานวณเป็ นเงินได้เพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. กําไรสุทธิของปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่เหลือ)
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
รวมเงินปันผลส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับเครดิตภาษี
รวมเงินปันผลทั้งหมด
วาระที่ 5

0.0180 บาท/หุน้
0.0180 บาท/หุ้น

0.0256 บาท/หุน้
0.0064 บาท/หุน้
0.0320 บาท/หุ้น
0.0500 บาท/หุ้น

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี พ.ศ. 2562
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั :
1. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด (“EY”)
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมบางแห่งของบริ ษทั ฯ เนื่องจาก EY
เป็ นสํานักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในการสอบบัญชีบริ ษทั จดทะเบียนหลายแห่ งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจน EY ได้เสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
โดยเปรี ย บเที ยบกับ สํานัก งานสอบบัญชี ร ายอื่ น และค่ าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปี ที่ ผ่า น
มาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
2. รายชื่อของผูส้ อบบัญชีจาก EY ที่ ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วมีดงั ต่อไปนี้
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1) นายปรี ชา อรุ ณนารา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 หรื อ
2) นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรื อ
3) นางสาววธู ขยันการนาวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั
ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
อนึ่ ง นายปรี ชา อรุ ณนารา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 5800 ทําการสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2561 เป็ นปี แรก และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นตามรายชื่อดังกล่าว
ยังมิเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
3. บริ ษทั ฯกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งข้างต้นเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ให้ EY จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดย
กําหนดค่าตอบแทนให้เป็ นเงินปี ละ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่ งแสนบาทถ้วน) ซึ่ งเท่า
เดิมเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
1. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 14 ซึ่ งกําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปี ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”
2. กรรมการที่ ต ้อ งออกตามวาระในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ครั้ งนี้ จํา นวน 3 คน
ประกอบด้วย
1) นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นายเอ้งฮัก นนทิการ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี * กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
* คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้นายสุ ชาติ บุญบรรเจิ ดศรี ครบกําหนดออก
ตามวาระเร็ วกว่ากําหนดเดิม 1 ปี จากเดิมที่จะครบกําหนดในรอบการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2563 เพื่อแทนที่นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ อดีตกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ ลาออกในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 และบริ ษทั ฯยังไม่มีการ
แต่ ง ตั้ง กรรมการทดแทน โดยวาระการดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการของนายวิ โ รจน์
เลาหะพันธุ์ จะครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญประจําปี ครั้งนี้
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3. ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯได้ประกาศผ่าน
เว็บ ไซต์ของบริ ษทั ฯและระบบเผยแพร่ ขอ้ มู ลของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย
(ELCID) เชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนําเข้า
สู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ซึ่ งภายหลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
วาระนี้ พิจารณาเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คน เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํา กัด มี ค วามรอบรู ้ ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯเป็ นอย่า งดี อี ก ทั้ง ได้อุ ทิ ศ เวลา ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ใ นการปฏิ บัติ ห น้า ที่ อ ย่า งเต็ม ที่ ด้ว ยความรอบคอบ และ
ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความโปร่ งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ตลอดจนมี ส ายสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ และองค์ก รต่ า งๆ ในการให้ ข ้อ เสนอแนะหรื อ
คําแนะนํา อันนํามาซึ่ งประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม นอกจากนี้
นายเอ้ง ฮัก นนทิ ก าร และนายสุ ช าติ บุ ญ บรรเจิ ด ศรี ซึ่ ง เป็ นกรรมการอิ สระ มี คุณสมบัติ
ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและของบริ ษทั ฯ
สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระตลอดระยะเวลาที่
ดํารงตําแหน่ ง แม้วา่ จะดํารงตําแหน่ งกรรมการเกิ นกว่า 9 ปี ก็ตาม ดังนั้น จึ งเห็ นควรเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับปี พ.ศ. 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณานําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 3,290,000 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาจํานวน 800,000 บาท เนื่องจาก
1. อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯอยู่ในระดับตํ่าโดยเปรี ยบเที ยบอ้างอิงกับอัตรา
ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุ ด ย่ อ ยจากบริ ษัท จดทะเบี ย นในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเดียวกันและผลการสํารวจของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
2. อัต ราค่ า ตอบแทนกรรมการของบริ ษ ัท ฯมี ค วามเหมาะสมกับ ภาระหน้า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ม ากขึ้ น ของคณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย ตลอดจน
สอดคล้องกับขนาดธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
3. บริ ษทั ฯไม่ได้ปรับค่าตอบแทนกรรมการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน และเห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
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ค่ าตอบแทนต่ อปี (ค่ าเบีย้ ประชุม)
(หน่ วย : บาท)
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
1.1) ประธานกรรมการ
1.2) กรรมการ 8 คนๆ ละ 250,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
2.1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.2) กรรมการตรวจสอบ 2 คนๆ ละ 150,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คนๆ ละ 40,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
4) ค่าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.1) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.2) กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 คนๆ ละ 40,000 บาท
รวมค่ าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2562
(ปี ทีเ่ สนอ)

พ.ศ. 2561

เพิม่ ขึน้

300,000
2,000,000
2,300,000

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

800,000
800,000

350,000
300,000
650,000

350,000
300,000
650,000

-

50,000
120,000
170,000

50,000
120,000
170,000

-

50,000
120,000
170,000
3,290,000

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

800,000

รวมเป็ นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสําหรับปี พ.ศ. 2562 จํานวนเงินไม่เกิน 3,290,000 บาท
อนึ่ ง บริ ษทั ฯไม่มีการให้สิทธิ ประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการแต่ละชุดข้างต้น และไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนหรื อสิ ทธิประโยชน์ใดๆ ให้แก่คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯและระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ELCID) ซึ่ งภายหลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอเรื่ องเข้าสู่การพิจารณา
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บริ ษทั ฯกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562) ในวัน
ศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562.
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

……………………...
(นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิ ชย์)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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