
  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
   

      วนัท่ี  21  มีนาคม  2561 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีสง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
  2.  รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD 

3.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 34) 
  4.  ข้อมลูบคุคลที่เสนอช่ือให้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
  5.  ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน 
  6.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
  7.  ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  8.  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชมุ 
  9.  แบบฟอร์มลงทะเบียน 
  10. แผนที่สถานท่ีจดัประชมุ   
 เน่ืองด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มมีติให้เรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ 
เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561  

ช้อเท็จจริงและเหตผุล การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่1/2561  ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม  2561 บริษัทฯได้มีการ
บนัทกึไว้อยา่งถกูต้อง และได้น าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด
เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จดัสง่ ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยรายละเอยีดปรากฎในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 Growth 

รายได้จากการให้เช่าซือ้และให้กู้ ยืม 4,008.14 4,943.55 23.34% 

รายได้อ่ืนๆ 1,327.21 2,055.14 54.85% 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2,455.92 3,059.62 24.58% 

ต้นทนุทางการเงิน 368.77 608.44 64.99% 

ก าไรสทุธิ 2,008.69 2,715.15 35.17% 

ลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้และให้กู้ ยืม 17,469.23 22,148.95 26.79% 

สินทรัพย์รวม 22,236.70 33,376.88 50.10% 

หนีส้ินรวม 15,379.44 22,202.33 44.36% 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 6,842.23 9,426.83 37.77% 

สาขา 2,130 2,490 16.90% 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล งบการเงินของบริษัทประจ าปี  2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ซึง่ผา่นการตรวจสอบ จาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบ
การเงินของบริษัทถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 
2560 สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรปี 2560 และจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 
29  ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผลประจ าปีบริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน้่อยกวา่
ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯใน
รอบปี 2560 จ านวน 1,467.78 ล้านบาท และเสนอให้จดัสรรก าไรจากการด าเนินงานของปี  2560 ดงันี ้



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

1. จดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,345,835 บาท ซึง่ท าให้ส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบ
ตามทีก่ฎหมายก าหนดไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ (ทนุจดทะเบยีน 1,129.95 ล้าน
บาท) 

2. จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน  68.5 ล้านบาท โดยการจา่ยเงินปันผลจะ
จ่ายเป็นหุ้นสามญัและเงินสด ดงันี ้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.007 บาท คิดเป็นเงินจ านวน  7,611,583  บาท 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวน 60,409,383 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในอตัรา 18 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้  60,409,383 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.056  บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นบริษัทฯจะจา่ยเงินปันผล เป็นเงินสดแทนการจา่ยหุ้นปันผลใน
อตัราหุ้นละ  0.056 บาท 

ทัง้นีต้ามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทก าหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคลและหลงัหกัส ารองตามที่กฎหมายก าหนด  แตเ่นื่องจากบริษัทฯต้องใช้เงินทนุในการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึง่ต้องใช้กระแสเงินสด จึงเสนอให้จา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 
2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามญั ทัง้นีใ้ห้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ ได้รับ
เงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจา่ยเงินปันผล ในวนัท่ี  21  พฤษภาคม 2561 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนจาก 1,129,951,865 บาท เป็น 1,129,950,908 บาท  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทนุจดทะเบยีนจากเดิม 1,129,951,865 บาทเป็น 
1,129,950,908 บาท โดยลดหุ้นสามญัจ านวน 957 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่เหลอืจากการจดัสรรหุ้นปันผลที่จ่ายให้
ผู้ ถือหุ้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 ดงันี ้

 จ านวนทีจ่ดัสรรไว้ จ านวนที่ออกและจา่ยจริง จ านวนทีเ่กิน 
หุ้นปันผล 41,819,859 41,818,902 957 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจาก
เดิม 1,129,951,865 บาท เป็น 1,129,950,908 บาท โดยลดหุ้นสามญัจ านวน 957 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 

 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลด
ทุน 

  จดทะเบียน  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีนเป็น ดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  1,129,950,908 บาท 

 แบง่ออกเป็น   1,129,950,908 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นละ    1.00 บาท 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั   1,129,950,908 หุ้น 

 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 

 ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอื
บริคณห์ สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,129,905,908 บาทเป็น 1,192,717,081 บาทและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดมิ 1,129,905,908 บาท เป็น 
1,192,717,081 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 62,766,173 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) และเสนอให้
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นจ านวน  60,409,383 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญั 
2. จดัสรรหุ้นจ านวน 2,356,790 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสทิธิแปลงสภาพ ของ

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (SAWAD-W1) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก
เดิม 1,129,905,908 บาท เป็น 1,192,717,081 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 62,766,173 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง
  

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุน 

จดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน ดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  1,192,717,081 บาท 
 แบง่ออกเป็น   1,192,717,081 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ    1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั   1,192.717,081 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 
 
 ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิม่เติมหนสัอืบ
ริคณห์ สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง
  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14. 
ก าหนดให้การประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ได้อกี ทัง้นีก้รรมการท่ีครบวาระในปี 2561 นี ้
มีดงันี ้

1. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล 
2. นายสมยศ  เงินด ารง 
3. นายเวทย์  นชุเจริญ 
4. นายพินิจ  พวัพนัธ์ 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ประกาศในเว๊บไซด์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพื่อเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออก 
ตามวาระกลบัเข้ารับต าแหนง่อีกวาระ ประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับต าแหนง่โดยสงัเขปปรากฎในสิง่ที่สง่มา
ด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการทีต้่อง
ออก ตามวาระกลบัเข้ารับต าแหนง่อีกครัง้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15. ก าหนดให้กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เงินเดือน  เงินรางวลั  เบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะ
พิจารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาโดยค านงึถึงความเหมาะสม เทียบเคยีงกบับริษัทท่ีอยูใ่น
อตุสาหกรรมเดียวกนัและขนาด ธุรกิจใกล้เคยีงกนัจึงเสนอคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 
ค่าตอบแทนรายเดือน   
  ประธานกรรมการ 120,000 135,000 
  รองประธานกรรมการ 75,000 90,000 
  กรรมการ 50,000 65,000 
  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 
 

 ทัง้นีเ้สนอให้ก าหนดโบนสั กรรมการของปี 2561 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณี
ที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีทีจ่่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั ทัง้นีโ้บนสั
กรรมการต้องไมเ่กิน 5,000,000 บาท และจะจา่ยเมื่อมกีารจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น   



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 
2561 และโบนสักรรมการในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลทีจ่่ายผู้ ถือหุ้นในกรณีที่จา่ยเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 
15 ของเงินปันผลจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่จา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชปีี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29. ก าหนดให้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่ตรวจ 
สอบบญัชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอสิระ ผลการปฏิบตัิงาน และได้ตรวจสอบบริษัทฯมาแล้ว 5 ปี 
ซึง่ก็พจิารณาได้วา่จะยงัคงความเป็นอิสระได้ จึงเสนอผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตาม
รายช่ือดงันี ้

นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5339  และ/หรือ 

นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชรรับอนญุาตเลขทะเบยีน 3442 และ/หรือ 

น.ส.สกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4906 

และเสนอให้พิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยปี 2561 จ านวน  5,860,000 บาท เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 13จากปี 2560 เนื่องจากปริมาณธุรกรรมที่เพิม่ขึน้และการเพิ่มขึน้ของบริษัทในเครือ  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์ เอบีเอเอส จ ากดั และก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทปี 2561  

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2561   ในวนัท่ี  14  มีนาคม 2561   

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯจะ

เปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.00 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบ

ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึง่มีประวตัิตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7   หรือบคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ตนในการประชมุครัง้นี ้ กรุณากรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จดัสง่มาพร้อมนีใ้ห้ครบถ้วนสมบรูณ์พร้อมหลกัฐาน ยื่น

เพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  ฉบบันีพ้ร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ

แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com 

ขอแสดงความนบัถือ 

                

(นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ) 

   ประธานกรรมการ 
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