
 

 

 

 

       วนัที ่7 มนีาคม 2566  

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (เอกสารประกอบวาระที ่1) 
 2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 

พรอ้มดว้ยงบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 จดัท าใน
รปูแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที ่2 และ 3)   

 3. ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการ  
ทีอ่อกตามวาระ และนิยามกรรมการอสิระ (เอกสารประกอบวาระที ่4) 

 4. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที ่6) 
 5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
 6. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุม  
 7. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข (ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก 

แบบ ข และแบบ ค ไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.sritranggroup.com) 
 8. ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
 9. วธิปีฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรงัแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสามญัผู้ถอืประจ าปี 2566 ในวนัจนัทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2565 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่
7 เมษายน 2565 มผีูถ้อืหุ้นเขา้ร่วมประชุมครบองค์ประชุม และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั (https://investor-th.sritranggroup.com/shareholder_meeting.html)  

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2565 ได้บนัทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในส าเนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

https://investor-th.sritranggroup.com/shareholder_meeting.html
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2.    รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2565 โดยมรีายละเอยีด
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์
โหลดไดจ้าก QR Code สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) นอกจากนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและ
ขอ้บงัคบับรษิัทซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน  ณ วนัสิ้นสุดของ  
รอบปีบญัชขีองบรษิทัทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชเีสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

ทัง้นี้ ขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทั สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 
          หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 
สนิทรพัยร์วม 117,083.77 114,527.09 56,754.76 50,050.62 
หนี้สนิรวม 47,897.47 49,478.50 28,693.41 25,083.95 
รายไดร้วม 110,656.73 118,275.37 61,208.86 50,926.37 
ก าไรสุทธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 4,794.87 15,846.70 4,273.56 11,869.44 
ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาท/หุน้) 3.12 10.32 2.78 7.73 

 

รายละเอยีดงบการเงนิปรากฏอยู่แนบทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 
One Report) ดงัปรากฏรายละเอยีดใน QR Code ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอื
เชญิประชุม และบรษิทัไดท้ าการเผยแพร่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 
One Report) ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ (www.sritranggroup.com)  

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา และเห็นสมควรเสนอที่ประชุม      
ผู้ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2565 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก 
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแล้ว 
โดยรายละเอยีดปรากฏอยู่ในงบการเงนิแนบทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 
56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก QR Code ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

3. พิจารณาอนุมติัจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2565 และรบัทราบการจา่ยเงิน
ปันผลระหว่างกาล 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บังคบัของบรษิัท บรษิัทต้องจดัสรร
ก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัท
จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร  
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เน่ืองจากบรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบจ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ ดงันัน้
บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอกี 

ปัจจุบนั บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธ ิทัง้นี้ ต้องไม่เกินก าไรสะสมของ
บรษิทัทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยค านึงถงึสถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของ
บรษิทั ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม รวมทัง้บรษิัทร่วมทุน (Joint Venture) 
รวมถึงการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงินทุนที่จะรองรบัการเติบโตของบรษิัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกจิ และผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที่บรษิัทคาดว่าจะมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมเีสถยีรภาพ 

จากผลการด าเนินงานปี 2565 บริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท      
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,072 ล้านบาท ซึ่งบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เมื่อ
วนัที ่8 กนัยายน 2565 คดิเป็นเงนิ 1,536 ลา้นบาท คงเหลอืจ่ายเงนิปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท 
คดิเป็นเงนิ 1,536 ลา้นบาท 

โดยเงนิปันผลทีต่อ้งจ่ายในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท จะจ่ายจาก 
•    ก าไรสุทธิในปีและก าไรสะสมส่วนที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 0.28 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รบั

ยกเวน้ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
•    ก าไรสุทธใินปีส่วนที่ไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน 0.72 บาทต่อหุน้ ผูถ้ือหุ้นถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย

รอ้ยละ 10 ประกอบดว้ย 
➢ จ านวน 0.19 บาทต่อหุ้น โดยก าไรดงักล่าวสุทธจิากผลขาดทุนสุทธยิกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบ

บญัชปัีจจุบนั ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดร้บัเครดติในการค านวณภาษเีงนิได ้ 
➢ จ านวน 0.53 บาทต่อหุ้น โดยก าไรดังกล่าวบริษัทเสียภาษีอตัราร้อยละ 20 ดังนัน้ ผู้ถือหุ้น

ประเภทบุคคลธรรมดาไดร้บัเครดติในการค านวณภาษเีงนิได ้

ในปี 2565 บรษิัทมีก าไรสุทธติามงบการเงนิรวม จ านวน 4,794.87 ล้านบาท โดยขอ้มูลเปรยีบเทียบการจ่าย     
เงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 - 2565 แสดงไดด้งันี้ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 – 2565 

 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรสุทธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 4,795 15,847 9,531 

ก าไรสุทธติ่อหุน้งบการเงนิรวม (บาท) 3.12 10.32 6.21 
จ านวนเงนิปันผลประจ าปีต่อหุน้ (บาท) 
       เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) จ่ายเมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2565 
         เงนิปันผลงวดสุดทา้ย (บาท/หุน้)  

2.00 
1.00 

*1.00 

4.15 
3.50 
0.65 

2.25 
0.50 
1.75 

จ านวนหุน้  1,535,999,998 1,535,999,998 1,535,999,998 

รวมจ านวนเงนิปันผลจ่าย (ล้านบาท) 3,072.00 6,374.40 3,456.00 

สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบก าไรสุทธขิองงบการเงนิรวม (%) 64.1 40.2 36.2 
* เสนอเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ    
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ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ และความสามารถด้านกระแสเงินสดใน
ปัจจุบนั เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิ้น 3,072 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 64.1 ของก าไรสุทธขิอง
งบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทในปัจจุบัน โดยบริษัทได้จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เมื่อวนัที ่8 กนัยายน 
2565 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,536 ลา้นบาท บรษิทัยงัคงเหลอืเงนิปันผลต้องจ่ายในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็น
เงนิจ านวนทัง้สิน้ 1,536 ลา้นบาท โดยจ่ายตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้  

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 
เมษายน 2566 

ผูถ้ือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบรษิัทผ่านบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลกัทรพัย์”) หรอืบุคคลซึ่งมหีุ้นของบรษิัทอยู่ในบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไวก้บัตวัแทนรบัฝาก
หลกัทรพัย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวนัที่ 20 เมษายน 2566 มีสิทธิ
ไดร้บัเงนิปันผลประจ าปี 2565 

ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565 ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2566 

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมตัเิมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2565 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1,536 ลา้นบาท และไดจ้่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลดงักลา่วแลว้ เมื่อวนัที ่8 กนัยายน 2565 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยบรษิัทมกีรรมการทัง้หมด 12 ท่าน 
ดงันัน้ในปีนี้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระมจี านวน 4 ท่านคอื 

1. นายภทัราวธุ    พาณิชยก์ุล กรรมการ  
2. นายวชิญ์พล     สนิเจรญิกุล กรรมการ  
3. พลเอก ธนสร     ป้องอาณา กรรมการ / กรรมการอสิระ 
4. นายไวยวุฒ ิ     สนิเจรญิกุล กรรมการ 

โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิี่จะได้รบัการเลอืกตัง้ให้เขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทัไดอ้กี ทัง้นี้ บรษิทัยงัไม่ไดม้นีโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาทีม่ส่ีวนไดเ้สยี) ไดพ้จิารณากลัน่กรองตามกระบวนการทีบ่รษิทั
ก าหนดแลว้เหน็ว่า บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ มคีุณสมบตัเิป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งและเหมาะสม
กบัธุรกิจของบรษิัท และทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ี่มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอันเป็น
ประโยชน์ ต่อการด าเนินงานของบริษัท มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ตลอดจนประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผูท้ีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและมคีุณสมบตัิตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิัท ซึ่ง
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เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จงึเหน็ควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่านนี้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่อไปอกีวาระ
หนึ่ง 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครัง้นี้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และ
พจิารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของคณะกรรมการบรษิัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของ
บรษิทัแล้ว เหน็ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายก าหนดไว ้ในส่วนของกรรมการอสิระ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้ว เหน็ว่าบุคคลทีจ่ะเสนอชื่อใหเ้ป็น
กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบักรรมการอสิระ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ บุคคลทัง้ 4 ท่าน คอื 

1. นายภทัราวธุ    พาณิชยก์ุล กรรมการ  
2. นายวชิญ์พล     สนิเจรญิกุล กรรมการ   
3. พลเอก ธนสร     ป้องอาณา กรรมการ  / กรรมการอสิระ 
4. นายไวยวุฒ ิ สนิเจรญิกุล  กรรมการ  

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทน
กรรมการทีอ่อกตามวาระปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 และนิยามของกรรมการอสิระซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดตามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

5. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดว่ากรรมการ
มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิ

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคล้องกบัจ านวนกรรมการ 
โดยค านึงถงึภาระความรบัผดิชอบและการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการด าเนินงาน แนวโน้มของตลาด และ
เปรยีบเทยีบอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั  

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท  ตามที่ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึง
เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2566 อยู่ในวงเงนิไม่เกนิ 
13,900,000 บาท (สบิสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากบัปีที่ผ่านมา และค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่
เหมาะสมเทยีบเคยีงกบัอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอยีดค่าเบีย้ประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทน
ใหแ้ก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ     100,000  บาท/คน/เดอืน 
- กรรมการ        78,000  บาท/คน/เดอืน 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ    100,000  บาท/คน/เดอืน 
- กรรมการตรวจสอบ       88,000  บาท/คน/เดอืน 

โดยบรษิทัจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครัง้ ในเดอืนมถิุนายน และ ธนัวาคม 

ค่าเบีย้ประชมุ (จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม) 
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  10,000 บาท/คน/ครัง้ 
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ     7,000 บาท/คน/ครัง้ 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ / ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน  ไม่ม ี
 

ขอ้มลูค่าตอบแทนทีบ่รษิทัจ่ายใหก้รรมการเปรยีบเทยีบ ปี 2565-2566 
 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 
ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ 

(บาท) 
 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2565 
ประธานกรรมการ 100,000 95,000 10,000 10,000 
กรรมการ 78,000 75,000 7,000 7,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 95,000 10,000 10,000 
กรรมการตรวจสอบ 88,000 85,000 7,000 7,000 

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 12,700,000 บาท ทัง้นี้  รายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลไดแ้สดงในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 
One Report) หวัขอ้ 8.1.2 การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

6. พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ประจ าปี
ทีผ่า่นมา ตลอดจนคุณสมบตัแิละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั การไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยี
กบับรษิัท/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ท าใหม้คีวาม
เป็นอสิระในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่รวมทัง้เป็นส านักงานสอบบญัชสีากลและค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม 
จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีหง่ บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ประจ าปี 2566 โดยมรีายชื่อดงันี้  
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รายชื่อผู้สอบบญัชี เลขท่ีใบอนุญาต 
ปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทัในรอบ

ระยะเวลา 7 ปีท่ีผ่านมา 
1. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล 5874 - 
2. นายณฐัวุฒ ิสนัตเิพช็ร 5730 - 
3. นางสาวสุทธริกัษ์ ฟักอ่อน 7712 - 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั (ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีี่
ได้รบัการเสนอชื่อประจ าปี 2566 ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 4) และในกรณีที่ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าว
ขา้งต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบริษัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั แทนได ้และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2566 ดงันี้ 

ค่าสอบบญัชี 
ปี 2566 (ปีท่ีเสนอ) 

(บาท) 
ปี 2565  
(บาท) 

ค่าสอบบญัชงีบการเงนิรวมและค่าสอบบญัชี
รายไตรมาสของบรษิทั 

6,260,000 6,100,000 

ค่าสอบบญัชขีา้งตน้ไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non -audit fee) ซึง่เบกิตามจรงิ  

นอกจากนี้ เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้รบัทราบว่า บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยอกี 10 แห่ง ส าหรบัปี 2566 โดยมคี่าสอบบญัช ีในวงเงนิประมาณ 5,663,000 บาท  

ทัง้นี้  บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากส านักงานสอบบัญชีเดียวกันและ       
บางบรษิทัย่อยใช้บรกิารจากส านักงานสอบบญัชอีื่น ทัง้นี้ การเลอืกใชผู้ส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิทั จะพจิารณา
จากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ส าหรบับริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการ    
ส านักงานสอบบญัชอีื่น คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิัท เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังมีรายชื่อ
ดงักล่าวขา้งตน้ และก าหนดค่าสอบบญัชโีดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

7.  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มดา้นพลงังาน บรษิทัจงึมโีครงการเกีย่วกบัการตดิตัง้แผง
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (ระบบโซล่าเซลล์) เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ซึ่งสามารถผลติ
พลงังานไฟฟ้า ท าให้ลดต้นทุน และสรา้งสิง่แวดล้อมใหด้ยีิง่ขึน้ ซึ่งการด าเนินโครงการดงักล่าว บรษิทัจะต้องมี
วตัถุประสงคเ์กี่ยวขอ้ง เพื่อประกอบการยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งก่อนทีจ่ะด าเนินการได ้
จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งขอเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั ดงันี้ 

เพิม่วตัถุประสงคข์องบรษิทั อกี 4 ขอ้ รวมเป็น 40 ขอ้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
37. ประกอบกิจการสร้างโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า รบัเป็นที่ปรกึษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า 

ตลอดถงึการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแรงสงูและแรงต ่า 
38. ประกอบกิจการในการผลติกระแสไฟฟ้าแรงสูงและแรงต ่า และจดัจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาคและนครหลวง 
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39. ประกอบกจิการเกีย่วกบัการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ทีไ่ดจ้ากพลงังานหมุนเวยีนและแหล่งพลงังานอื่นๆ 
ส าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

40. ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงาน รวมทัง้ผลิต ซื้อ ขาย ขายปลีก ขายส่ง จัดเก็บ แลกเปลี่ยน ให้
ค าปรึกษา ให้บริการ ลงทุน ซื้อมาขายไป ค้า แปรรูป จัดส่ง หรือกระท าด้วยประการอื่นซึ่ง
ทรพัยากรธรรมชาต ิพลงังานธรรมชาต ิพลงังานไฟฟ้า และพลงังานอื่น ทัง้ในสภาพวตัถุดบิ ผลติภณัฑ์
กึ่งส าเร็จรูปและ ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูป รวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลงังานความร้อน โรงงานไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นร่วม โรงไอน ้า และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ตลอดจนพลงังานจากแสงอาทติย ์พลงังานลม พลงังานจาก
การเผาไหม ้พลงังานขยะ พลงังานน ้าหรอืเชือ้เพลงิ เป็นตน้ว่า น ้ามนั ถ่านหนิ วตัถุเคมจีากถ่านหนิหรอื
ก๊าซ และการรบัท างานอย่างใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการดงักล่าว หรอืงานอื่นทีส่่งเสรมิกจิการเช่นว่านัน้ 
(เมื่อไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากเดมิจ านวน 36 ขอ้ เป็น 40 ขอ้ จงึตอ้ง   
จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิดงันี้  

เดมิ            ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจี านวน 36 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ 
แกไ้ขเป็น     ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจี านวน 40 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท    เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบรษิทั ขอ้ 37 ถงึ 40 และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3  

ในการนี้ เพื่อใหก้ารด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบรษิทั และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธิ
ข้อ 3 ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให ้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย         
มอี านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวตัถุประสงค์  และ
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจินเสรจ็สมบูรณ์ รวมทัง้ใหม้อี านาจในการด าเนินการแก้ไขและ
เพิม่เตมิถอ้ยค าในวตัถุประสงคแ์ละหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฉบบัแก้ไข ในกรณีทีน่ายทะเบยีนมคี าสัง่ และ/
หรอื ค าแนะน าใหแ้ก้ไขถ้อยค าในเอกสารดงักล่าว ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนบรษิทัมหาชน
จ ากดั โดยทีไ่ม่กระทบต่อสาระส าคญัของการแก้ไขวตัถุประสงค์ และหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ตามทีไ่ดร้บั
อนุมตั ิ

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

8.  พิจารณาอนุมติัเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมอีกจ านวน 20,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 
50,000 ล้านบาท 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล เพื่อรองรบัการจดัหาเงนิกู้ตามแผนการลงทุน การขยาย และ/หรอืทดแทนเงนิกู้เดมิ 
และ/หรอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั ตลอดจนเพื่อใหก้ารจดัหาเงนิมคีวามคล่องตวั ทันต่อการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรม และสามารถระดมเงนิทุนไดท้นัททีีต่ลาดเอือ้อ านวยในช่วงสภาวะตลาดทุนและตลาดเงนิทีค่่อนขา้ง
มคีวามผนัผวน และสอดคล้องกบัความต้องการใช้เงนิของบรษิทั บรษิทัจงึไดเ้ตรยีมแผนการออกและเสนอขาย
หุน้กู้ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ในวงเงนิรวมที่ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 50,000 
ลา้นบาท หรอืในสกลุอื่นในอตัราเทยีบเท่า  
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จงึเหน็ควรออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมรีายละเอยีด ดงันี้     

ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรอืไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อย
สทิธหิรอืไม่ด้อยสทิธ ิมีและ/หรอืไม่มปีระกนั มีและ/หรอืไม่มผีู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้ ชนิดทยอย
คนืเงนิต้นหรอืคนืเงนิต้นครัง้เดยีวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

วงเงนิ: เพิม่เติมจากวงเงนิเดมิที่มอีีกจ านวน 20,000 ล้านบาท (สองหมื่นล้านบาท) โดยเมื่อนับ
รวมกบัวงเงนิเดิมจ านวน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) แล้ว วงเงนิในการออก
และเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัมทีัง้หมดไม่เกนิ 50,000 ล้านบาท (หา้หมื่นล้านบาท) (หรอื
สกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่า 50,000 ลา้นบาท (หา้หมื่นลา้นบาท) ณ วนัทีอ่อกเสนอขาย โดยจะ
ออกและเสนอขายครัง้เดยีวหรอืหลายคราวกไ็ด้ โดยวงเงนิของหุน้กู้ทีค่รบก าหนดไถ่ถอน
แลว้ จะน ามานับเป็นวงเงนิของหุน้กูท้ีส่ามารถออกและเสนอขายได ้(Revolving) 

อาย:ุ ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้ 
อตัราดอกเบีย้: ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
วธิกีารเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรอืผู้ลงทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอืผู้
ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครัง้เดยีวเต็มจ านวน หรือเสนอขายเป็น
คราวๆ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด: 

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรอืบริษัท อาจมีหรอืไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทัง้นี้ ให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแต่ละคราว 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผู้จดัการ และ/หรอื บุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื บุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิาร ได้มอบหมายมอี านาจในการก าหนดรายละเอยีด
และเงือ่นไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ลกัษณะการขายหุน้กู ้ 
จ านวนหุน้กู้ทีจ่ะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู้ หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ 
ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด วธิกีารช าระเงินต้นและดอกเบี้ย วธิกีารจดัสรร และรายละเอยีด
การเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการน าหุน้กู้ดงักล่าวไปจดทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรอืตลาดรอง
แห่งใดๆ ตลอดจนใหม้อี านาจด าเนินการขออนุญาตกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การแต่งตัง้ผูจ้ ัดจ าหน่าย และ/หรอื 
ผูร้บัประกนัการจดัจ าหน่าย การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ การแต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้ การแต่งตัง้ทีป่รกึษาหรอื
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถงึการเขา้เจรจา  ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจในการด าเนินงานใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหบ้รษิทัเพิม่วงเงนิการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีกจ านวน 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิ้น 50,000 ล้านบาท โดยมี
รายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กูต้ามทีเ่สนอขา้งตน้ 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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9.  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น ขอให ้     
ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ หรอืมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ไม่ใช่กรรมการอสิระของบรษิัทเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โปรดศกึษาเอกสารเรื่อง เอกสารหลกัฐาน
แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบรษิัทจะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุม   
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตัง้แต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ในวันที ่         
10 เมษายน 2566 และหลงัจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบค าร้องและอนุมตัิค าร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือ    
ผูร้บัมอบฉันทะที่ลงทะเบยีนจะไดร้ับอเีมลแจง้ขอ้มูล Username และ Password และลิ้งค์ส าหรบัใชล้งทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุมในวนัประชุม (10 เมษายน 2566) โดยบรษิทัจะเปิดระบบใหเ้ริม่ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมได้
ตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไปจนกว่าจะปิดการประชุม 

ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข . หรือ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
(https://investor-th.sritranggroup.com/shareholder_meeting.html) ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ
ใหแ้ก่กรรมการอสิระของบรษิทั สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระ ดงัรายชื่อตามขอ้มูลในสิง่ทีส่่งมาด้วย 8 
และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูม้อบฉันทะซึ่งมเีอกสารเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นสถาบนัการเงนิ หรอืกองทุน
รวม หรือผู้ร ักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท          
ใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บรษิัทตรวจสอบล่วงหน้า  
โดยส่งมายงัหน่วยงานเลขานุการบรษิทั อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ที ่17 
เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
จงึขอความร่วมมอืส่งมายงับรษิทั ภายในวนัที ่3 เมษายน 2566 จกัขอบคุณยิง่ 

อนึ่ง ผู้ฝากหลกัทรพัย์และตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย์ซึ่งมหีุ้นของบรษิัทฝากไว้ในบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กบั 
CDP ไม่ถอืเป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิัทตามกฎหมายไทย และไม่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน หรอื
แต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้นี้ CDP จะน าส่งแบบค าสัง่การออกเสยีงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึง่ระบุ
วาระการประชุมที่จะมกีารพจิารณาให้แก่ผู้ฝากหลกัทรพัย์และตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย์ ผูฝ้ากหลกัทรพัย์และ
ตวัแทนรบัฝากสามารถสัง่ให ้CDP ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ซึง่ฝากไวใ้นบญัชหีลกัทรพัยข์องตน 
โดยกรอกแบบค าสัง่การออกเสยีงลงคะแนนและจดัส่งแบบดงักล่าวมายงั CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลา
ในสงิคโปร)์ ของวนัที ่27 มนีาคม 2566 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้ือหุ้นของบรษิัทเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลาดงักล่าว โดยขอให้เตรยีมหลกัฐานทีต่้องใช้
เพื่อการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงัมรีายละเอยีดในเอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม (โปรดดสูิง่ทีส่่งมาดว้ย 6) 

 

 ขอแสดงความนับถอื 
 

โดยมตคิณะกรรมการ 
     

 

 
(นายกติชิยั สนิเจรญิกุล) 

กรรมการ 

https://investor-th.sritranggroup.com/shareholder_meeting.html
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หมายเหตุ ผูถ้ือหุ้นสามารถเรยีกดูหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 และเอกสารประกอบใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั (https://investor-th.sritranggroup.com/shareholder_meeting.html) ไดต้ัง้แต่
วนัที ่7 มนีาคม 2566 

 

 
บรษิทัใหค้วามส าคญัอย่างยิง่กบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ในกรณีทีท่่าน
เป็นผูร้บัฉนัทะ ผูร้บัมอบอ านาจจากบุคคลดงักล่าวดว้ย และเพื่อใหท้่านมัน่ใจไดว้่าบรษิทัจะใหค้วามคุม้ครอง
และปฏบิตัติ่อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จงึขอ
แจง้รายละเอยีดการด าเนินการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลซึง่อาจเกดิขึน้ ตลอดจนแจง้ใหท้่านทราบถงึสทิธใินขอ้มูล
ส่ วนบุคคลของท่ านตามแบบแจ้งเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุ คคล  (Privacy Notice) ส าหรับผู้ ถือหุ้น  

        รายละเอยีดตาม QR Code ทีไ่ดแ้นบมานี้  
 
 
หน่วยงานเลขานุการบรษิทั 
อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712  
ชัน้ที ่17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์662 207-4500 ต่อ 1801-1802 
โทรสาร  662-108-2244 

https://investor-th.sritranggroup.com/shareholder_meeting.html

