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ที ่STGT.CS  006/2565  

       วนัที ่4 มนีาคม 2565  
เร่ือง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผูถ้อืหุน้  

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2564 (เอกสารประกอบวาระที ่1) 
2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มดว้ยงบการเงนิของบรษิทัฯ 

ประจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จดัท าในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชุม (เอกสารประกอบวาระที ่2-3) 

3. ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อก
จากต าแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที ่4) 

4. ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้กรรมการใหม่ (เอกสารประกอบวาระที ่5) 
5. ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ี(เอกสารประกอบวาระที ่7) 
6. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จาก

เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/ downloads/shareholders-meetings)  
7. นิยามกรรมการอสิระและขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
8. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
9. วธิกีารมอบฉันทะ เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธกิารเขา้ร่วมประชุม และการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนน

เสยีงส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
10. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติ
ก าหนดใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี ่7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ
การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
รวมถงึกฎหมายและหลกัเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2564 โดยไดม้กีาร
จดัท ารายงานการประชุมและจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings 
และจดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 
ไดบ้นัทกึรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้งตามทีไ่ดม้มีตไิวแ้ลว้ รายละเอยีดปรากฎในส าเนารายงานการประชุมสามญั

https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/%20downloads/shareholders-meetings
https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings
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ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

การลงมติ วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมติังบการเงิน 
ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั ในรอบปี 2564 โดยรายละเอยีด
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 ซึ่ง
จดัท าในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) นอกจากนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(ตามทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ 
วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิโดยสามารถสรุปสาระส าคญัของงบการเงนิไดด้งันี้ 

       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2564 ปี 2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

ปี 2564 ปี 2563 
 

สนิทรพัยร์วม 51,302.82        44,235.90  51,156.34 42,217.71 
หนี้สนิรวม 13,089.70 11,975.48 12,656.12 11,065.65 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 38,213.12 32,260.42 38,500.21 31,152.06 
รายไดจ้ากการขาย 47,550.77 30,552.38 47,489.78 29,733.81 
รายไดร้วม 48,617.94 31,000.32 48,509.79 30,159.67 
ก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้  23,704.16 14,400.87 24,261.29 13,683.66 
ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 8.29 5.94 8.48 5.64 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบรษิทั ในรอบปี 2564 และพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีและผ่านการพจิารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอยีดปรากฏ
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) “ส่วนที ่3  งบการเงนิ” ตามสิง่ที ่
ส่งมาดว้ย 2 

การลงมติ วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธติามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ  หลงัจากการหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ  ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของ 
บรษิทัฯ และตามกฎหมายแลว้ โดยตอ้งไม่เกนิก าไรสะสมของบรษิทัฯ ทีป่รากฏในงบการเงินเฉพาะกจิการ การจ่ายเงนิ
ปันผลใหค้ านึงถงึปัจจยัต่างๆ เช่น สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ความสามารถใน
การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย รวมถงึการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงนิทุนทีจ่ะรองรบัการเตบิโตของบรษิทัฯ ใน
อนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีค่าดว่าจะมผีลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษิทัฯ 
และขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 
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นอกจากนี้ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ได้
ก าหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน ซึ่งบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแล้ว จงึไม่ตอ้งตัง้ทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิใน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้  

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ 
มกี าไรสุทธจิ านวน 24,261.29 ลา้นบาท และก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 21,675.30 ลา้นบาท จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรดงักล่าวเพื่อจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 4.65 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิปัน
ผลทัง้สิ้นประมาณ 13,305.61 ล้านบาท ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วทัง้สิ้นจ านวน 11,444.49 
ลา้นบาท หรอืในอตัราหุน้ละ 4 บาท ดงันี้ 

การจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุ้น 
(บาท) 

จ านวนเงินปันผล 
(ล้านบาท) 

ครัง้ที ่1 10 มถิุนายน 2564 1.50 4,286.34 

ครัง้ที ่2 7 กนัยายน 2564 1.25 3,579.08 

ครัง้ที ่3 7 ธนัวาคม 2564 1.25 3,579.08 

ดงันัน้ จึงยงัคงเหลือการจ่ายเงินปันผลครัง้ที่ 4 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงนิปันผลที่จะจ่ายอีก
จ านวนประมาณ 1,861.12 ล้านบาท (เงนิปันผลทัง้หมดหกัด้วยเงนิปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วจ านวน 11,444.49 
ล้านบาท) โดยจะจ่ายจากก าไรของกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ซึ่งไดร้บั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท ซึง่รวมเป็นเงนิจ านวน 1,861.12 ลา้นบาท 

วนัก าหนดสทิธริบัเงนิปันผลและวนัจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธิได้รบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 20 เมษายน 2565 ทัง้นี้  
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผูฝ้ากหลกัทรพัย”์) หรอืบุคคลซึง่มหีุน้ของบรษิทัอยูใ่นบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวก้บัตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย ์
(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร์) ของวนัที ่20 เมษายน 2565 มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนี้ และ
บรษิทัฯ ก าหนดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว ในวนัที ่5 พฤษภาคม 2565  

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
อตัราก าไรสุทธติ่อหุน้* 8.29 บาท 5.94 บาท  0.42 บาท  
อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ 
- เงนิปันผลระหว่างกาล ครัง้ที ่1 
- เงนิปันผลระหว่างกาล ครัง้ที ่2 
- เงนิปันผลระหว่างกาล ครัง้ที ่3 
- เงนิปันผลครัง้ที ่4 

4.65 บาท 
1.50 บาท 
1.25 บาท 
1.25 บาท 
0.65 บาท 

2.625 บาท  
0.625 บาท  

- 
- 

2.00 บาท  

- 
- 
- 
- 
- 

รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้  13,305.61 ลา้นบาท 7,501.1 ลา้นบาท - 
อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธ ิ(%)** 54.8% 54.8% - 
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หมายเหตุ: *อตัราก าไรสุทธติ่อหุน้ค านวณจากก าไรส าหรบัปีส าหรบังบการเงนิรวมส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) หารดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รบัจ านวนหุน้สามญัเพื่อสะทอ้น
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัในไตรมาส 4/2563 โดยถอืเสมอืนว่าการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้
ของหุน้สามญัดงักล่าวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของปี 2562 ตามอตัราก าไรสุทธติ่อหุน้ตามขอ้มลูขา้งตน้ 

 **อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธ ิ(%) ค านวณจากก าไรส าหรบัปีงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 
ประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 4.65 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิปันผลทัง้สิน้ประมาณ 13,305.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้ทัง้สิน้ในอตัราหุน้ละ 4.00 
บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นเงนิปันผลจ านวน 11,444.49 ลา้นบาท ดงันัน้ คงเหลอืจ่ายเงนิปันผลส าหรบังวดน้ีในอตัราหุน้ละ 
0.65 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 1,861.12 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา 
ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกในจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่พน้
จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางอุณากร พฤฒธิาดา กรรมการอสิระ 
2. พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน กรรมการอสิระ 
3. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล กรรมการ 
4. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา (ซึง่ไม่รวมกรรมการสรรหาทีม่ส่ีวนไดเ้สยี) ไดพ้จิารณากลัน่กรองแลว้เหน็ว่า กรรมการผูท้ีจ่ะออก
จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ มคีุณธรรมจรยิธรรม มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตลอดจนประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระสามารถใหค้วามเหน็
ไดอ้ย่างเป็นอสิระและมคีุณสมบตัติามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน จงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 4 
ท่านนี้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง  

ทัง้นี้ ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของกรรมการแต่ละท่านซึง่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็น
กรรมการอกีวาระหนึ่งของบรษิทัฯ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั บุคคลทัง้ 4 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพจิารณารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิัทฯ ในครัง้นี้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิัทแล้ว โดยคณะกรรมการบรษิัท (ซึ่งไม่รวม
กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี) ไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงั แลว้เหน็ว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน มคีุณสมบตัเิหมาะสม 
และกรรมการอสิระสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ ตลอดจนเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาทกุ
ประการ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ นางอุณากร พฤฒธิาดา 
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พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล และนางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นางอุณากร พฤฒธิาดา และพลเอก บณัฑติย์ บุณยะปาน ด ารงสถานะเป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

การลงมติ วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามทีศ่าสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ
อิสระ เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 14 มกราคม 2565 จงึท าให้ต าแหน่งกรรมการอิสระว่างลง ดงันัน้ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งก าหนดว่าคณะกรรมการ
บรษิัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน จงึ
เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตัง้นายธนาธปิ อุปัติศฤงค์ เป็นกรรมการใหม่ของบรษิัทฯ โดยด ารง
สถานะเป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ จะส่งผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 12 ท่าน คงเดมิ  

คณะกรรมการสรรหาไดด้ าเนินการสรรหาบุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ โดยได้พิจารณาขอ้มูลประวตัิและ
คุณสมบตัขิองนายธนาธปิ อุปัตศิฤงค์ แลว้เหน็ว่าเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนั
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ด้
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ ยงัมคีุณสมบตัติามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึง่เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จงึเหน็ควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค์ เป็นกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การท างานของนายธนาธปิ อุปัติศฤงค์ ซึ่งได้รบัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็น
กรรมการใหม่ของบรษิทัฯ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพจิารณารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ 
ในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแล้ว โดยคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบ
และระมดัระวงั แล้วเหน็ว่านายธนาธปิ อุปัตศิฤงค์ มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม และเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการ
สรรหาทุกประการ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาเลอืกตัง้นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค์ เป็นกรรมการ
ใหม่ของบรษิทัฯ โดยใหด้ ารงสถานะเป็นกรรมการอสิระ 

การลงมติ วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงนิรางวลั เบี้ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและมมีต ิ 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของ
บรษิทัฯ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่ 
เหมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพไวก้บับรษิทัฯ  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ ดงันัน้ จงึเหน็สมควรปรบัเพิม่ค่าตอบแทนรายเดอืนในแต่ละ
ต าแหน่ง โดยเบีย้ประชุมใหค้งเดมิ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
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 อตัราค่าตอบแทน (บาท) 
ประจ าปี 2565 ประจ าปี 2564  เปล่ียนแปลง 

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/คน) (ต่อเดือน/คน) (ต่อเดือน/คน) 
ประธานกรรมการบรษิทั 110,000  100,000 10,000  
กรรมการ / กรรมการอสิระ 80,000  70,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000  100,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 90,000 80,000 10,000 

ประธานกรรมการบรหิาร 110,000 100,000 10,000 

กรรมการบรหิาร 90,000 80,000 10,000 

ค่าเบีย้ประชมุ (ต่อครัง้/คน) (ต่อครัง้/คน) (ต่อครัง้/คน) 
คณะกรรมการบรษิทั ไม่ม ี ไม่ม ี - 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ม ี ไม่ม ี - 
คณะกรรมการบรหิาร ไม่ม ี ไม่ม ี - 
คณะกรรมการสรรหา 2,000 2,000 - 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2,000 2,000 - 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2,000 2,000 - 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการ
พฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

2,000 - - 

หมายเหตุ: * ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2564 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
 ** กรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนสงูสุดจากต าแหน่งทีต่นด ารงอยู่เพยีงต าแหน่งเดยีวเท่านัน้ 
 *** เฉพาะกรรมการอสิระที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุขา้งต้น  ซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เขา้ร่วมประชุมตาม

จรงิเท่านัน้ 
**** นอกเหนือจากการจดัสรรหุน้ตามโครงการ STGT ESOP ใหแ้ก่กรรมการ ตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ 

เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 ซึง่ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) กรรมการไม่มสีทิธปิระโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้  

 ปี 2565 ปี 2564 
ช่วงระยะเวลาจดัสรร กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2564 
จ านวนหุ้นออกใหม่รวมท่ีจดัสรร
ให้แก่กรรมการ  

ไม่เกนิ 1,988,000 หุน้ 1,988,000 หุน้ 

ราคาเสนอขาย รอ้ยละ 90.00 ของราคาตลาด ราคาหุน้ละ 37.30 บาท มลูค่าทีต่ราไว ้
หุน้ละ 0.5 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 90.0  

ของราคาตลาด 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองโดยค านึงถงึความเหมาะสมและปัจจยัต่างๆ แลว้ เหน็สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ในปี 2564 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน 11,656,000 บาท รายละเอยีดปรากฏในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการ” ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2   

การลงมติ  วาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุม  
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทัฯ 
โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีบรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ในปีทีผ่่านมา 
และเห็นว่ามคีวามเป็นอิสระและปฏิบตัหิน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ จงึเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทเสนอต่อ  
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2565 ซึง่มรีายชื่อดงันี้ 

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

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชี
ทัง้ 3 ท่านขา้งต้น มคีุณสมบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และไม่มี
ความสมัพนัธ์และส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวตัิและ
ประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ีปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

นอกจานี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาค่าสอบบญัชขีองบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2565 ของบรษิัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั และเห็นว่าค่าสอบบญัชทีี่เสนอมคีวามเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัช ีจงึเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 
3,660,000 บาท ไม่รวมค่าบรกิารอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ค่าสอบบญัชสี าหรบัยื่นขอรบัรองการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out-of-pocket) ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2565 มีอัตราเท่ากับ 
ปีทีผ่่านมา  

(หน่วย: บาท) 

ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ ปี 2565  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2564 
ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ   
   ค่าสอบบญัชสี าหรบังบการเงนิประจ าปี 1,860,000 1,860,000 
   ค่าสอบบญัชสี าหรบังบการเงนิรายไตร
มาส 

1,800,000 1,800,000 
   รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 3,660,000 3,660,000 
ค่าบรกิารอื่นของบรษิทัฯ จ่ายตามจรงิ 540,000 

นอกจากนี้ เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบว่า ส าหรบัปี 2565 ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย 
จ ากดั และบรษิทัในเครอืของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยอกีจ านวน 
5 บรษิทั ไดแ้ก่ Shidong Shanghai Medical Equipment Company Limited บรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ จ ากดั 
บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จ ากัด Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. และ Sri Trang Gloves Global Pte. 
Ltd. ส่วนบรษิัทย่อยอื่นอีกจ านวน 3 บรษิัทซึ่งจดทะเบยีนในต่างประเทศ ได้แก่ Sri Trang USA, Inc. PT Sri Trang 
Gloves Indo และ Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นเป็นผูส้อบบญัช ีโดยจะ
พจิารณาจากคุณภาพการใหบ้รกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิทัย่อยทีใ่ชผู้ส้อบบญัชรีายอื่นเป็นผูส้อบ
บญัชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดงักล่าวจดัท างบการเงินให้ทนัตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช”ี ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้
พจิารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน  
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัช ีเป็นจ านวน 3,660,000 บาท ตาม
รายละเอยีดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (Record 
Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบญัชี
หลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กบัตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร์) ของ
วนัที่ 3 มนีาคม 2565 มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนผ่าน CDP เท่ากบัจ านวนหุ้นที่ฝากไว้ในบญัชหีลกัทรพัย์นัน้ๆ ทัง้นี้  
ผูฝ้ากหลกัทรพัย์และตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย์ซึ่งมหีุน้ของบรษิทัฝากไวใ้นบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กบั CDP ไม่ถอื
เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายไทย และไม่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน หรอืแต่งตัง้ผู้รบัมอบฉันทะ โดย 
CDP จะน าส่งแบบค าสัง่การออกเสยีงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึง่ระบุวาระการประชุมทีจ่ะมกีารพจิารณา
ให้แก่ผู้ฝากหลกัทรพัย์และตวัแทนรบัฝากหลกัทรัพย์ ผู้ฝากหลกัทรพัย์และตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย์สามารถสัง่ให้ 
CDP ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ซึ่งฝากไวใ้นบญัชหีลกัทรพัยข์องตน โดยกรอกแบบค าสัง่การออกเสยีง
ลงคะแนนและจดัส่งแบบดงักล่าวมายงั CDP ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในสงิคโปร)์ ของวนัที ่24 มนีาคม 2565 

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียง
รูปแบบเดยีวเท่านัน้ บรษิทัฯ จงึไม่ไดจ้ดัเตรยีมสถานทีห่รอืหอ้งประชุมส าหรบัผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด อกีทัง้บรษิทัฯ จะใช้
การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์เท่านัน้ โดย 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะสามารถยื่นค าร้องผ่านระบบ E-Request เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน 
(Password) และลงิกส์ าหรบัการเขา้ร่วมประชุม ตัง้แต่วนัที ่28 มนีาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนผ่านลงิก์เพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่7 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 08.00 น. 
เป็นตน้ไป จนกว่าการประชุมจะเสรจ็สิน้ 

ในการนี้ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารมอบฉนัทะ เอกสารหลกัฐานแสดง
สิทธิการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 และขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ปรากฏตามสิง่
ทีส่่งมาดว้ย 10 หากพบปัญหาหรอืขอ้สงสยัในการตดิตัง้หรอืใชง้านระบบ สามารถตดิต่อหมายเลขโทรศพัท์ 02-931-
9131 ระหว่างวนัที ่28 มนีาคม – 7 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวนัท าการเท่านัน้) 

ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้
ถือหุ้นได้ โดยมขีอ้มูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 และบรษิัทฯ ได้แนบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 หรอืผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. จากเวบ็ไซต์
บรษิทัฯ https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings ทัง้นี้ ขอความร่วมมอื
จากท่านผูถ้อืหุน้โปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทัฯ ตามทีอ่ยู่ดา้นล่าง ภายในวนัที ่1 เมษายน 2565  

 

หมายเหตุ: สามารถยื่นแบบค ารอ้งผ่านระบบ e-Request เพื่อรบั Username, Password และ 
ลงิกส์ าหรบัการเขา้ร่วมประชุม ไดท้ี ่https://inet.inventech.co.th/STGT132040R หรอืสแกนควิอารโ์คด้  

 

 

https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings
https://inet.inventech.co.th/STGT132040R
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บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) “เลขานุการบรษิทั”  
อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ ชัน้ 17 หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 
เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
หมายเลขโทรศพัท ์02 207 4500 ต่อ 1406 และ 1409 

กรณีผู้ถือหุน้มคี าถามทีต่้องการใหบ้รษิัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกบัระเบยีบวาระการประชุมขา้งต้น กรุณาส่งค าถามมา
ล่วงหน้าภายในวนัที ่1 เมษายน 2565 พรอ้มทัง้ระบุชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และอเีมล (ถ้าม)ี ทีส่ามารถตดิต่อได ้
มาทางอเีมล stgt_ir@sritranggroup.com หรอืส่งทางไปรษณียม์ายงับรษิทัฯ ตามทีอ่ยู่ขา้งตน้  

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวนั เวลา และวธิกีารตามขา้งต้น 

 
 

 

 ขอแสดงความนับถอื 
 บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 (ศ.ดร.วรีกร อ่องสกุล) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
หมายเหตุ: (1) ผู ้ถ ือหุ น้สามารถเรยีกด ูหน ังสอื เช ิญประชุมสามญัผูถ้ อืหุ ้น  ประจ าปี  2565 และเอกสารประกอบการประชุม 

ผ่านเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ที่ https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings  
ไดต้ัง้แต่วนัที ่4 มนีาคม 2565 หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ ์> ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ > การประชุมขอ้มลูผูถ้อืหุน้” 

 (2) หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงค์จะขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) เป็นรูปเล่ม สามารถตดิต่อขอรบัเอกสารดงักล่าวได้ทางอเีมล stgt_ir@sritranggroup.com  หรอืส่งทางไปรษณีย์
มายงับรษิทัฯ ตามทีอ่ยู่ขา้งตน้ 
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