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       วันที ่25 มีนาคม 2559 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บรษิัท ศรตีรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) 
 2. รายงานประจ าป ี2558 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษทัส าหรับปบีัญชีส้ินสุดวันที่    

31 ธันวาคม 2558 จัดท าในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2) 
 3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แตง่ตั้งเป็นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการ     

ที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4) 
 4. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5) 
 5. ข้อบังคับของบรษิัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 
 6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้ารว่มประชุม 
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

และแบบ ค ได้จากเวบ็ไซต ์www.sritranggroup.com) 
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้  
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 10. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จดัประชุม  

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์    
บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่29 เมษายน 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ทางบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.sritranggroup.com) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2558 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในส าเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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2. รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ
บริษัทประจ าปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 โดยรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัดและข้อบังคับบริษัทซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน  
(งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ทั้งนี้ ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558      
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

ข้อมูลงบการเงินเปรยีบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 
          หน่วย:ล้านบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ปี 2558 ป ี2557 ปี 2558 ปี 2557 

สินทรัพย์รวม 43,878.63 37,790.53 29,455.57 25,227.22 

หนี้สินรวม 22,544.72 17,198.66 14,863.21 10,432.64 

รายได้รวม 61,291.78 75,529.87 29,014.78 37,058.14 

ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 1,118.03 1,037.76 337.75 1,441.64 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.87 0.81 0.26 1.13 
 

รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่แนบท้ายรายงานประจ าปี 2558 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ท าการเผยแพร่รายงานประจ าปีดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว (www.sritranggroup.com)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2558 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2558 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินแนบ
ท้ายรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัท ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

3. พิจารณาอนุมัติการจา่ยเงินปนัผลของบริษัทประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัท
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  
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เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว ดังนั้น
บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก 

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินก าไรสะสมของ
บริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยค านึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด
ของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน ( Joint 
Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์
ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ 

ทั้งนี ้ในปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม จ านวน 1,118.03 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรยีบเทียบการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2556 – 2558 แสดงได้ดังนี้ 

ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2556 – 2558 

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ก าไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท) 1,118.03 1,037.76 1,820.18 

ก าไรสุทธิต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท) 0.87 0.81 1.42 

จ านวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.40 0.65 

จ านวนหุ้น  1,280,000,000 1,280,000,000 1,280,000,000 

รวมจ านวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 512 512 832 

สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบก าไรสุทธิของ 
งบการเงินรวม (%) 45.79% 49.34% 45.71% 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 512  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.79 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทในปัจจุบัน โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) 

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12
พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 
พฤษภาคม 2559 

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝาก
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หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลประจ าปี 2558 

ทั้งนี้ บริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระมีจ านวน 4 ท่านคือ 

1. นายเนียว อา แชบ   กรรมการ / กรรมการอิสระ  
2. นายเฉลิมภพ แก่นจัน  กรรมการ  
3. นายเกรียง ยรรยงดิลก   กรรมการ / กรรมการอิสระ 
4. นายไชยยศ สินเจรญิกุล   กรรมการ 

โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายเนียว อา แชบ  นายเฉลิมภพ แก่นจัน  นายเกรียง ยรรยงดิลก  และนายไชยยศ 
สินเจริญกุล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ในส่วนของกรรมการอิสระ 
บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

5. พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์  
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ 
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
เช่น ธุรกิจและผลการด าเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  ซึ่ง
ค่าตอบแทนรายต าแหน่งปีนี้จะเท่ากับปีที่ผ่านมา 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 รวมเป็นเงิน
จ านวนไม่เกิน 6,494,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายปขีองคณะกรรมการ 

- ประธานกรรมการ     633,600 บาท/คน/ปี 

- กรรมการบริษัท      475,200 บาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทนรายปขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ    792,000 บาท/คน/ปี 

- กรรมการตรวจสอบ     633,600 บาท/คน/ปี 

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

6. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส        
เอบีเอเอส จ ากัด ประจ าปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด ท าให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นส านักงานสอบบัญชีสากล 
และค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 โดยมีรายชื่อดังนี้  
 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี เลขที่ใบอนุญาต ปีที่สอบบัญชีให้บริษทัในรอบ
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

1. นายไพบูล ตันกูล 4298 2558 
2. นางสาวสกุณา แย้มสกุล 4906 - 
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล 4095 - 

 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้  
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ส าหรับปี 2559 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยอีก 8 แห่งเป็นจ านวนเงินรวม 8,519,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท
จ านวน 6,501,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 2,018,000 บาท ซึ่งปรับขึ้นจากปีก่อน
ประมาณร้อยละ 4.28 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้ขอบเขตการ
ให้บริการและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาได้
ดังนี ้

 ค่าสอบบัญชขีองบริษทัและบรษิทัย่อย      หน่วย : บาท 
 2559                2558 
ค่าสอบบัญชงีบประจ าป ี 4,298,000 4,109,000 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 4,221,000 4,060,000 
รวมค่าสอบบญัช ี 8,519,000 8,169,000 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากส านักงานสอบบัญชีเดียวกันและ
บางบริษัทย่อยใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณา
จากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีโดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้พิจารณาผลการด าเนินงานของผู้สอบ
บัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ในรอบปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ และ
ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมทั้งเป็นส านักงานสอบบัญชีสากล 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

7. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียม
หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดู
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) 

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น 
และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดง
ตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 และส่ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท  อาคารปาร์คเวนเชอร์        
อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
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กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัท ก่อนวันที่ 
26 เมษายน 2559   

และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจ านวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุน
รวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่ง
มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 26 เมษายน 2559 จักขอบคุณยิ่ง 

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2558 ในรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าว 
มาได้ที่บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    
โทร 662 207-4500 ต่อ 1802 หรือ 1805 โทรสาร 662 108-2244 

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ 
CDP ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือ
แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะน าส่งแบบค าส่ังการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่ง
ระบุวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์
และตัวแทนรับฝากสามารถส่ังให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์
ของตน โดยกรอกแบบค าส่ังการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น 
(ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 21 เมษายน 2559 

ขอแสดงความนับถือ 
โดยมติคณะกรรมการ 

 

(นายกิติชัย สินเจรญิกุล) 
กรรมการ 

 

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 และเอกสารประกอบ
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sritranggroup.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น” 
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 

 
หน่วยงานเลขานุการบริษัท 
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ หอ้งเลขที่ 1701, 1707-1712  
ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 662 207-4500 ต่อ 1801 - 1802 
โทรสาร  662-108-2244 


