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      วนัท่ี  21  มีนาคม  2559 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 

สิง่ทีสง่มาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2558 
  2.  รายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบ CD 

3.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 34) 
  4.  ข้อมลูบคุคลที่เสนอช่ือให้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
  5.  รายละเอียดหุ้นกู้ที่เสนอออกและขาย 
  6.  ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน 
  7.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
  8.  ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  9.  แบบฟอร์มลงทะเบียน 

10  คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชมุ 
  11. แผนที่สถานท่ีจดัประชมุ   
 เน่ืองด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชัน้ 2 อาคาร 2 โรงแรม บางกอกชฎา เลขที่ 
188 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  โดยมีระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  

ช้อเท็จจริงและเหตผุล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 บริษัทฯได้มีการบนัทกึ
ไว้อยา่งถกูต้อง และได้นําสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว มี
รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณารับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
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ข้อเท็จจริงและเหตผุล สาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ปรากฎในรายงานประจําปี 2558 ที่ได้จดัสง่ ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยรายละเอยีดปรากฎในสิง่ที่สง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  รับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2558 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล งบการเงินของบริษัทประจําปี  2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ซึง่ผา่นการตรวจสอบ จาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบการเงิน
ของบริษัทถกูต้องตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจําปี 2558 
สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558  

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรปี 2558 และจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 29  
กําหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปีบริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
สว่นหนึง่ ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กําไรจากการดําเนนิงานของบริษัทฯในรอบปี 2558 
จํานวน 1,320.9 ล้านบาท และเสนอให้จดัสรรกําไรจากการดาํเนนิงานของปี  2558 ดงันี ้

1. จดัสรรกําไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจํานวน 6,000,000 บาท ซึง่ทําให้สาํรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบ
ตามทีก่ฎหมายกําหนดไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ (ทนุจดทะเบียน 1,060 ล้านบาท) 

2. จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน  28.56 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่าย
เป็นหุ้นสามญัและเงินสด ดงันี ้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.003 บาท คิดเป็นเงินจํานวน  3,059,994  บาท 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 25,499,947 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัรา 40 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้  25,499,947 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้น
ละ 0.025  บาท ในกรณีที่มเีศษหุ้นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดแทนการจา่ยหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ  
0.025 บาท 
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ทัง้นีต้ามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกําหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคลและหลงัหกัสาํรองตามที่กฎหมายกําหนด  แตเ่นื่องจากบริษัทฯต้องใช้เงินทนุในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
ซึง่ต้องใช้กระแสเงินสด จงึเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัจิดัสรรกําไรประจําปี 
2559 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามญั ทัง้นีใ้ห้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ ได้รับเงินปัน
ผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี  19  พฤษภาคม 2559 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนจาก 1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,060,000,000 บาทเป็น 1,059,993,677 
บาท โดยลดหุ้นสามญัจํานวน 6,323 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่เหลอืจากการจดัสรรหุ้นปันผลและใบสาํคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ครัง้ที ่1 (SAWAD-W1) ดงันี ้

 จํานวนทีจ่ดทะเบียน จํานวนที่ออกและจา่ยจริง จํานวนทีเ่กิน 
หุ้นปันผล 20,000,000 19,997,885 2,115 
หุ้นท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ 40,000,000 39,995,792 4,208 
รวม 60,000,000 59,993,677 6,323 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจากเดมิ 
1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท โดยลดหุ้นสามญัจํานวน 6,323 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 

  จดทะเบียน  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีนเป็น ดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  1,059,993,677 บาท 
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 แบง่ออกเป็น   1,059,993,677 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นละ    1.00 บาท 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั   1,059,993,677 หุ้น 

 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 

 ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาํ หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์ 
สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,059,993,677 บาทเป็น 1,086,493,519 บาทและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดมิ 1,059,993,677 บาท เป็น 
1,086,493,519 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 26,499,842 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) และเสนอให้
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นจํานวน  25,499,947 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญั 
2. จดัสรรหุ้นจํานวน 999,895 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสทิธิแปลงสภาพ ของใบสาํคญั

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (SAWAD-W1) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดมิ 
1,059,993,677 บาท เป็น 1,086,493,519 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 26,499,842 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุน 

จดทะเบียน 
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ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน ดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  1,086,493,519 บาท 

 แบง่ออกเป็น   1,086,493,519 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นละ    1.00 บาท 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั   1,086,493,519 หุ้น 

 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 

 ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาํ หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิม่เตมิหนสัอืบริคณห์ 
สนธิ ข้อ 4.. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14. 
กําหนดให้การประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ โดยกรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ได้อีก ทัง้นีก้รรมการท่ีครบวาระในปี 2559 นีม้ี
ดงันี ้

1. นายอวยชยั  สมกลิน่ 
2. นายสมยศ  เงินดาํรง 
3. นางสาวธิดา  แก้วบตุตา 
4. นายสเุมธ  มณีวฒันา 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ประกาศในเว๊บไซด์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิ เพือ่เข้ารับการสรรหา เป็น
กรรมการบริษัท เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการ สรรหา
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และพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออก ตามวาระ
กลบัเข้ารับตาํแหนง่อกีวาระ ประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับตําแหนง่โดยสงัเขปปรากฎในสิง่ที่สง่มาด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออก 
ตามวาระกลบัเข้ารับตําแหนง่อีกครัง้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15. กําหนดให้กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน  
เงินรางวลั  เบีย้ประชมุ  บําเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพจิารณาและลงมติ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาโดยคาํนงึถึงความเหมาะสม เทียบเคยีงกบับริษัทท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัและขนาด ธุรกิจ
ใกล้เคยีงกนัจึงเสนอคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558 
ค่าตอบแทนรายเดือน   
  ประธานกรรมการ 120,000 120,000 
  รองประธานกรรมการ 75,000 - 
  กรรมการ 50,000 50,000 
  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมไ่ด้คา่ตอบแทน ไมไ่ด้คา่ตอบแทน 
  กรรมการชดุยอ่ย   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 25,000 25,000 
    ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 25,000 25,000 
ค่าตอบแทนรายครัง้ ไมม่ี ไมม่ี 
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ ไมม่ี ไมม่ี 
 

 ทัง้นีเ้สนอให้กําหนดโบนสั กรรมการของปี 2559 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 10 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั ทัง้นีโ้บนสักรรมการ
ต้องไมเ่กิน 3,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น   
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2559 
ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปี 2558 และโบนสักรรมการในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลทีจ่่ายผู้ ถือหุ้นในกรณีที่จา่ยเงินปันผลเป็น
เงินสด และร้อยละ 10 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่จา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชปีี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29. กําหนดให้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่ตรวจ สอบ
บญัชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงาน และได้ตรวจสอบบริษัทฯมาแล้ว 3 ปี ซึง่ก็
พิจารณาได้วา่จะยงัคงความเป็นอิสระได้ จึงเสนอผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ตามรายช่ือ
ดงันี ้

นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5339  และ/หรือ 

นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชรรับอนญุาตเลขทะเบยีน 3442 และ/หรือ 

น.ส.สกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4906 

และเสนอให้พิจารณากําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยปี 2559 จํานวน  2,800,000 บาท เพิ่มขึน้ 300,000 
บาท จากคา่สอบบญัชีปี 2558  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์ เอบีเอเอส จํากดั และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยของปี 2559 จํานวน 2,800,000 บาท  

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พจิารณาถึงการเปา้หมายขยายธุรกิจของบริษัทฯเปรียบเทียบกบัแหลง่
เงินทนุท่ีบริษัทฯมีอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่ประกอบไปด้วยวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน วงเงินตัว๋แลกเงิน และวงเงินหุ้นกู้  เมื่อพิจารณา
วงเงินแล้วพบวา่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินโดยสว่นใหญ่เป็นวงเงินระยะสัน้และมต้ีนทนุท่ีสงู สว่นวงเงินตัว๋แลกเงินถงึแม้วา่จะ
มีต้นทนุถกูกวา่เงินกู้ยมืจากธนาคารแตก็่มีระยะสัน้  บริษัทฯจึงออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อลดต้นทนุและมีระยะเวลาในการกู้ยืมที่
ยาวกวา่ ในปี 2558 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วจํานวน 4,400 ล้านบาทจากวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนมุตัิแล้วจํานวน 7,000 
ล้านบาท จงึเหลอืวงเงินคงเหลอืจํานวน 2,600 ล้านบาท หากต้องขยายธุรกิจวงเงินหุ้นกู้ที่เหลอือยูอ่าจไมเ่พียงพอท่ีจะรองรับการ
ขยายธุรกิจได้ จึงเสนอออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นจํานวน 15,000 ล้านบาท ทัง้นีร้ายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอออกและเสนอขาย
ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 
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 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้  ใน
วงเงิน 15,000 ล้านบาท 

ทัง้นีเ้สนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้ดําเนินการในการกําหนดหรือเปลีย่นแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆทีเก่ียวข้องกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะประเภท/ชนิด ในแตล่ะครัง้ รวมทัง้ให้มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆอนัจําเป็น และเก่ียวเนื่องกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆให้สาํเร็จ และเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด  ซึง่รวมถึงมีอาํนาจในการแตง่ตัง้ผู้จดัจําหนา่ยและ
รับประกนัการจดัจําหนา่ย  การเข้าทาํและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement 
และ/หรือสญัญาอื่นๆที่เก่ียวข้อง  การจดัทาํและยื่นคาํขอและเอกสารตา่งๆกบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  หนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอื่นใดทีเ่ก่ียวข้องเป็นต้น 

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559   

ในวนัท่ี  9  มีนาคม 2559  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยวิธีปิด

สมดุพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี  10  มีนาคม  2559 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยพร้อมเพรียงกนั ซึ่งบริษัทฯจะเปิดรับ

ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.00 น. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวตัิตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 8   หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมครัง้นี ้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนีใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ยื่นเพื่อ

ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  ฉบบันีพ้ร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ

แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                

(นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ) 

http://www.meebaanmeerod.com/


  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน)  
 

   ประธานกรรมการ 


