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ท่ี SITHAI-0401/63 
 

        29 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง มติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

 บริษทัฯขอแจง้ใหท้ราบวา่ บริษทัฯไดจ้ดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) ในวนัพธุท่ี 29 

เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 

ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
 

 ประธานฯกล่าวเปิดประชุมเม่ือเวลา 14.07 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 44 คน นบัจาํนวนหุ้นได ้

626,798,834 หุน้ และการมอบฉนัทะจาํนวน 15 คน นบัจาํนวนหุ้นได ้691,092,706 หุ้น รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 59 

คน (“ผูถื้อหุ้น”) และจาํนวนหุ้นรวม 1,317,891,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.63 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม

แลว้ และมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมในระหวา่งการประชุม โดยท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 

 

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

วนัพฤหัสบดทีี ่25 เมษายน พ.ศ. 2562 

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 38 (ประจาํปี พ.ศ. 2562) ซ่ึงประชุมเม่ือ   

วนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

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 

 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของปี พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการ 

 

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

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 
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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 และงดจ่ายเงนิปันผล 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติังดจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2562 เพ่ือสาํรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 

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 

 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 
 

 โดยให้ผูส้อบบญัชีดงักล่าวนามขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ ประจาํปี พ.ศ. 2563 กาํหนดค่าตอบแทนไวปี้ละ 2,100,000 บาท (สองลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น) ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

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 

ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 

 

 

 



 

3 / 4 

 

 

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 

 

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 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการไวปี้ละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดงัน้ี 

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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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารโอนกจิการบางส่วนของบริษัทฯให้กบับริษัท โคราช ไทย เทค จาํกดั 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการโอนกิจการบางส่วนของบริษทัฯใหก้บับริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั ดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

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 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเร่ืองต่างๆ ซ่ึงคณะกรรมการไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้ โดยไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณา 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

       บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

               นายไชยวฒัน์  กลุภทัรวาณิชย ์

               กรรมการและเลขานุการบริษทั 

 


