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ที ่สลข.  004/2564  

       วนัที ่1 มนีาคม 2564  
เร่ือง หนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
เรียน ท่านผูถ้อืหุน้  

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2563 (ส าหรบัวาระที ่1) 
2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มดว้ยงบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จดัท าในรูปแบบ QR 

Code (ส าหรบัวาระที ่2-3) 
3. รายละเอยีดของกรรมการซึง่ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง (ส าหรบัวาระที ่4) 
4. ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ี(ส าหรบัวาระที ่6) 
5. รายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ (ส าหรบัวาระที ่7) 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

(เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น)  
ผู้ถือหุ้นสามารถดาว น์ โหลดได้จ าก เว็บ ไซต์ของบริษัทฯ  https://www.sritranggloves.com/th/investor-
relations/downloads/shareholders-meetings)  

7. นิยามกรรมการอสิระและขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
8. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
9. ค าชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ

ลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
10. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
11. มาตรการและแนวปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
12. แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงทีต่ัง้สถานทีป่ระชุม 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บรษิัท ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มมีติให้
เรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท์ี ่2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. (เริม่ลงทะเบยีน 07.30 น.) ณ 
หอ้งแกรนด ์คอนเวนชัน่ ฮอลลบ์ ีชัน้ 8 โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า เลขที ่29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา 90110 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2563 โดยได้มกีาร
จดัท ารายงานการประชุมและจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings) 
และจดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 

https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings
https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings
https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2563  
ได้บนัทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว รายละเอียดปรากฎในส าเนารายงานการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 จงึเหน็ควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมติ ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั ในรอบปี 2563 โดยรายละเอยีด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งจดัท าในรูปแบบ QR Code นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ซึ่งก าหนดให้บรษิัทฯ ต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไร
ขาดทุน   ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ และเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้อนุมตั ิโดยสามารถสรุปสาระส าคญัของงบการเงนิไดด้งันี้ 

       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรพัยร์วม 43,293.41 13,216.10 42,217.71 13,082.50 
หนี้สนิรวม 11,595.91 8,814.07 11,065.65 8,504.83 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 31,697.50 4,402.03 31,152.06 4,577.67 
รายไดจ้ากการขาย 30,405.12 11,994.15 29,733.81 8,901.08 
รายไดร้วม 30,853.73 12,187.70 30,159.67 9,089.76 
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี  14,400.87 613.91 13,683.66 492.67 
ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 5.94 0.42 5.64 0.26 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบรษิทั ในรอบปี 2563 และพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้ “งบการเงนิ” ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

การลงมติ ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ดว้ยพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดไวว้่าบรษิทัฯ ต้อง
จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ เหน็สมควรอนุมตัใิหจ้ดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 78,708,531 บาท ซึง่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีตามงบการเงนิของบรษิทัฯ ส่งผลให้ทุนส ารองตามกฎหมายของบรษิทัฯ 
เท่ากบั 143,478,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธติามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  หลงัจากการหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ   ทุกประเภทตามข้อบงัคบัของ 
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บรษิทัฯ และตามกฎหมายแลว้ โดยตอ้งไม่เกนิก าไรสะสมของบรษิทัฯ ทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ การจ่ายเงนิ
ปันผลใหค้ านึงถงึปัจจยัต่างๆ เช่น สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ความสามารถใน
การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย รวมถงึการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงนิทุนทีจ่ะรองรบัการเตบิโตของบรษิทัฯ ใน
อนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีค่าดว่าจะมผีลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษิทัฯ 
และขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร  

โดยในปี 2563 บรษิัทฯ มกี าไรสุทธเิฉพาะกิจการ จ านวน 13,683,657,219 บาท จงึเห็นสมควรจดัสรรก าไรเป็นเงนิ 
ปันผล ประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.625 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้หมดไม่เกนิ 7,501,095,000 บาท โดยบรษิทัฯ 
ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 ในอตัรา 1.25 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุ้นทีต่ราไว ้1 บาท 
หรอือตัราเทยีบเท่า 0.625 บาทต่อหุน้ ตามมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้0.50 บาท) คดิเป็นเงนิปันผลจ านวน 1,785,975,000 บาท 
ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดนี้จ านวน 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมส าหรับงวดนี้ไม่เกิน 
5,715,120,000 บาท โดยจะจ่ายจากก าไรของกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
ซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ านวน 5,000,730,000 บาท และก าไรของกจิการในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนและตอ้งถูกหกัภาษหีกั ณ ทีจ่่ายอกีจ านวน 714,390,000 บาท 

วนัก าหนดสทิธริบัเงนิปันผลและวนัจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธไิด้รบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 16 เมษายน 2564 และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่28 เมษายน 2564 

ขอ้มลูการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธเิฉพาะกจิการ 13,683,657,219 บาท 492,666,147 บาท 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 5.64 บาท 0.26 บาท 
   เงนิปันผลระหว่างกาล_ต่อหุน้ * 0.625 บาท - บาท 
   เงนิปันผลระหว่างกาล * 1,785,975,000 บาท - บาท 
   เงนิปันผลประจ าปี_ต่อหุน้   2.00 บาท - บาท 
   เงนิปันผลประจ าปี 5,715,120,000 บาท - บาท 
รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่่าย_ต่อหุน้ 2.625 บาท - บาท 
รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่่าย 7,501,095,000 บาท - บาท 
อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ 54.82 % - % 
จ านวนหุน้ 2,857,560,000 หุน้ 1,428,780,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวส้ าหรบัค านวณการจ่ายเงนิปันผล** 0.50 บาท 1 บาท 

หมายเหตุ: * ที ่ประชุมคณะกรรมการบร ิษ ัท ครัง้ที ่ 6/2563 ในวนัที ่ 13 พฤศจ ิกายน 2563 ได ้ม ีมต ิอนุมตั ิจ ่ายเงนิปันผล 
ระหว่างกาล ประจ าปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท 

 ** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ
บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 ในอตัรา 1.25 บาทต่อหุน้ (มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ 1 บาท หรอือตัราเทยีบเท่า 0.625 บาทต่อหุ้น ตามมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) คดิเป็นเงนิปันผลจ านวน 
1,785,975,000 บาท ดงันัน้ คงเหลอืจ่ายเงนิปันผลส าหรบังวดน้ีจ านวน 2.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็นเงนิปันผลรวมส าหรบั
งวดน้ีไม่เกนิ 5,715,120,000 บาท 
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การลงมติ ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกในจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3  

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน จากทัง้หมด 12 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. ศ.ดร.วรีกร  อ่องสกุล ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. ดร.ไวยวฒุ ิ สนิเจรญิกุล กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
3. นางสาวธนวรรณ  เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายเฉีย  ช ี ปิง กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ากรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ีม่ ี
คุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมทัง้กรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้ “โครงสรา้งการ
จดัการ” ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบ
ก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ มมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งได้รบัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏ
ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

การลงมติ ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการของบรษิัทฯ 
มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัฯ ในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่นตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและมมีต ิ 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของ
บรษิทัฯ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่
เหมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพไวก้บับรษิทัฯ 
จงึเหน็สมควรก าหนดนโยบายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ ประจ าปี 
2564 ซึ่งประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุม ทัง้นี้ นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
หลกัเกณฑเ์ดมิตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ดงันี้ 
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน * 
(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบีย้ประชมุ ** 
(บาทต่อครัง้) 

ประธานกรรมการบรษิทั 100,000 - 
กรรมการ / กรรมการอสิระ 70,000 - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 - 
ประธานกรรมการบรหิาร 100,000 - 
กรรมการบรหิาร 80,000 - 
กรรมการสรรหา - 2,000 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน - 2,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 2,000 

หมายเหตุ: *  กรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนสงูสุดจากต าแหน่งทีต่นด ารงอยู่เพยีงต าแหน่งเดยีวเท่านัน้ 
 **  เฉพาะกรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามทีร่ะบุขา้งตน้ ซึง่จะจ่ายตามทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมตามจรงิ

เท่านัน้ 
*** นอกเหนือจากการจัดสรรหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ให้แก่กรรมการ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2563 
กรรมการไม่มผีลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั มมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน 11,436,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2563 หวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2  

การลงมติ  ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นซึ่ง 
มาประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ที่ประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทัฯ โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีบรษิทัฯ 
จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชขีอง บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ในปีทีผ่่านมา  
เหน็สมควรใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่มรีายชื่อดงันี้ 

1. นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930 
2. นายณฐัวุฒ ิ สนัตเิพช็ร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5730 
3. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5874 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามใน
รายงานการสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทัง้นี้ เพื่อกรณีมเีหตุจ าเป็นทีผู่ส้อบบญัชรีายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 

ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ดงักล่าว มคีุณสมบตัิตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมคีวามรู้ ประสบการณ์ และมี
ความเชีย่วชาญในการตรวจสอบบญัชบีรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ อกีทัง้ มอีตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม
และมคีวามน่าเชื่อถอื โดยบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั และผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละส่วนไดเ้สยี
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กบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระใน
การตรวจสอบ ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ีปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวน 3,660,000 บาท ไม่รวมค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ค่าสอบบญัชสี าหรบัยื่นขอรบัรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 60,000 บาทต่อบตัรส่งเสรมิการลงทุน หรือ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (Out-of-pocket) รายละเอยีดการจ่ายสอบบญัชใีนปีทีผ่่านมา มดีงันี้ 

(หน่วย: บาท) 
ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ ปี 2564  

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2563 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ     
   ค่าสอบบญัชสี าหรบังบการเงนิประจ าปี 1,860,000 1,500,000 360,000  24.0% 
   ค่าสอบบญัชสี าหรบังบการเงนิรายไตรมาส 1,800,000 1,710,000 90,000 5.3% 
   รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 3,660,000 3,210,000 450,000 14.0% 

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่าส าหรับปี 2564 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่  
Shi Dong Shanghai Medical Equipment Company Limited บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด และ บรษิัท 
สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร ์จ ากดั (“PS”) ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ใหเ้ป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิทั และ 
Sri Trang USA, Inc. ไดแ้ต่งตัง้ Cherry Bekaert LLP. เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปี หวัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ” ตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ สมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีาก บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 
2564 และก าหนดค่าสอบบญัช ีเป็นจ านวน 3,660,000 บาท 

การลงมติ ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมจ านวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะออกและเสนอขายหุน้กู้ของบรษิทัฯ เพื่อจะน าไปใชใ้นการประกอบธุรกจิ
ทัว่ไป และ/หรอืช าระคนืเงนิกู้ และ/หรอืใชใ้นการลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ/หรอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตามทีค่ณะกรรมการบริษทัเหน็สมควร ณ เวลาทีจ่ะออกและเสนอ
ขายหุน้กูด้งักล่าว ในจ านวนไม่เกนิ 8,000 ลา้นบาท  

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขาย
หุน้กูข้องบรษิทัฯ รวมจ านวนไม่เกนิ 8,000 ลา้นบาท เพื่อจะน าไปใชใ้นการประกอบธุรกจิทัว่ไป และ/หรอืช าระคนืเงนิกู้ 
และ/หรอื ใช้ในการลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย และ/หรอืใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย 
หรอืเพื่อวตัถุประสงค์อื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ณ เวลาทีจ่ะออกและเสนอขายหุน้กู้ดงัก ล่าว พรอ้มทัง้
พจิารณาอนุมตัมิอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากบุคคลดงักล่าว เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดย
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยรายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กู้
ของบรษิทัฯ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

การลงมติ  ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ในวนัที ่2 มนีาคม 2564 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี้ โดยเลอืกใชแ้บบหนังสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึง่บรษิทัฯ ไดแ้นบหนังสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจน) (ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6) หรอืสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หรอืแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน
ในประเทศไทยเป็ นผู้ ร ับฝากและดู แลหุ้ น) จากเว็ บไซต์ บริษัทฯ  https://www.sritranggloves.com/th/investor-
relations/downloads/shareholders-meetings โดยเลอืกใชแ้บบหนังสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นางอุณากร พฤฒธิาดา หรอื พลเอก บณัฑติย์ 
บุณยะปาน หรอื ศ.คลนิิก นพ.สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได้ โดย
มขีอ้มูลของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 7) ซึ่งแนบมากบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ ทัง้นี้ ขอความ
ร่วมมอืจากท่านโปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่26 มนีาคม 2564  

ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงค์จะขอรบัรายงานประจ าปี 2563 เป็นรูปเล่ม สามารถตดิต่อขอรบัเอกสาร
ดงักล่าวไดต้ามขอ้มูลการตดิต่อของบรษิทัฯ ทีร่ะบุดา้นล่างนี้ 

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) “เลขานุการบรษิทั”  
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

หมายเลขโทรศพัท ์02 207 4500 ต่อ 1404 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมในวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวโดยพรอ้มเพรยีงกนั และ
ขอขอบคุณในความร่วมมอืของท่านทีม่ตี่อบรษิทัฯ ดว้ยดเีสมอมา 

 
 

 ขอแสดงความนับถอื 
 บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 ( นางสาวธนวรรณ  เสงีย่มศกัดิ ์) 
 กรรมการ 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ผู ้ถ ือหุน้สามารถเรยีกดูหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถ้ ือหุ ้น ประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุม 

ผ่านเว ็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings  
ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2564 หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ ์> ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ > การประชุมขอ้มลูผูถ้อืหุน้”  

https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings
https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings
https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings

