
PLANTATIONS

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2562
บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.

ณ ห�องแกรนด� คอนเวนชั่น ฮอลล� บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ�เด�นส� พลาซ�า

เลขที่ 29 ถนนประชาธิป�ตย� อำเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา



 
 

 

       วนัที ่28 มนีาคม 2562 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 (เอกสารประกอบวาระที ่1) 
 2. รายงานประจ าปี 2561 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทส าหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่ 

31 ธนัวาคม 2561 จดัท าในรปูแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที ่2 และ 3) 
 3. ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการ  

ทีอ่อกตามวาระ และนิยามกรรมการอสิระ (เอกสารประกอบวาระที ่4) 

 4. ขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที ่5) 
 5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
 6. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุม  
 7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข (ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก 

แบบ ข และแบบ ค ไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.sritranggroup.com) 
 8. ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
 9. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
 10. แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถานทีจ่ดัประชุม 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรงัแอโกรอินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด ์ 
คอนเวนชัน่ ฮอลล์ บ ีชัน้ 8 โรงแรมลกีารเ์ดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธปัิตย์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา  โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  ทางบรษิัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที่ 26 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จดัท ารายงานการประชุมส่งตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานดงักล่าวใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.sritranggroup.com) 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 
2561 ได้บนัทกึรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มมีติไว้แล้ว ตามรายละเอยีดในส าเนารายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) จงึเหน็ควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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2.   รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิัทได้สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 โดยรายละเอยีด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 โดยมรีายละเอยีดตาม QR Code (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) นอกจากนี้ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบับรษิทัซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารท างบดุล
และบญัชกี าไรขาดทุน  (งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็) ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีอง
บรษิัททีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชเีสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณา
อนุมตั ิ 

ทัง้นี้ ขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิัท สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้  

ขอ้มลูงบการเงนิเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษิทั 
          หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

สนิทรพัยร์วม 55,748.10 59,707.78 41,296.94 43,594.91 

หนี้สนิรวม 30,648.33 36,430.89 20,594.01 24,366.69 

รายไดร้วม 73,492.80 89,386.99 41,127.90 52,043.74 

ก าไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 2,064.36 (1,437.05) 1,673.14 2,668.48 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท/หุน้) 1.34 (1.05) 1.09 1.95 
 

รายละเอยีดงบการเงนิปรากฏอยู่แนบทา้ยรายงานประจ าปี 2561 ปรากฏรายละเอยีดใน QR Code ตามสิง่ที่ส่ง
มาด้วย 2 ซึ่งได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุม และบริษัทได้ท าการเผยแพร่รายงานประจ าปี
ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ (www.sritranggroup.com)  

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2561 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิัทประจ าปี 2561 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบรษิทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยรายละเอยีดปรากฏอยู่ในงบการเงนิแนบ
ทา้ยรายงานประจ าปี 2561 ปรากฏรายละเอยีดใน QR Code ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

3. พิจารณาอนุมติัการจา่ยเงินปันผลของบริษทัประจ าปี 2561 และรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัท บรษิัทต้องจดัสรร
ก าไรสุทธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุน
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สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัท
จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร  

เน่ืองจากบรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบจ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ ดงันัน้
บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอกี 

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

ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม จ านวน 2,146 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรยีบเทียบการ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2559 – 2561 แสดงไดด้งันี้ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 – 2561 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ก าไรสทุธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 2,146 (1,418) (758) 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้งบการเงนิรวม (บาท) 1.34 (1.05) (0.59) 

จ านวนเงนิปันผลประจ าปีต่อหุน้ (บาท) 

       เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 

       เงนิปันผลงวดสุดทา้ย (บาท/หุน้) 

*0.65 

**0.25 

0.40 

- 

- 

- 

0.40 

- 

0.40 

จ านวนหุน้  1,536 1,536 1,280 

รวมจ านวนเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 998 - 512 

สดัสว่นการจ่ายปันผลเทยีบก าไรสทุธขิอง 
งบการเงนิรวม (%) 

46.52 - N/A 

* เสนอเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
** รายงานเพื่อทราบ (จา่ยเมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2561) 

 
นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ควรรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในปี 2561 ดงันี้  
  

บรษิัทไดจ้่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินการงานตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที ่30 มถุินายน 2561 ตามมติ
ของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2561 เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2561 โดยอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 384 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนที่ได้หกัผล
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบั
เครดติในการค านวณภาษเีงนิปันผล โดยจ่ายเมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2561 
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ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ และความสามารถด้านกระแสเงินสดใน
ปัจจุบนั เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 998.40 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 46.52 ของก าไรสุทธิ
ของงบการเงนิรวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทในปัจจุบนั โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 384 ลา้น
บาท เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2561 ดงันัน้บรษิทัยงัคงเหลอืเงนิปันผลต้องจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็น
เงนิจ านวนทัง้สิน้ 614.40 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธสิ่วนที่ได้หกัผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกนิ 5 ปี ก่อน
รอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดร้บัเครดติในการค านวณภาษเีงนิปันผล 

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10
พฤษภาคม 2562  

ผูถ้ือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบรษิัทผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึ่งเปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลกัทรพัย์”) หรอืบุคคลซึ่งมหีุ้นของบรษิัทอยู่ในบญัชหีลกัทรพัย์ซึง่เปิดไวก้บัตวัแทนรบัฝาก
หลกัทรพัย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร)์ ของวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 มสีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผลประจ าปี 2561 

ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 ในวนัที ่29 พฤษภาคม 2562 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน  1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระมจี านวน 4 ท่านคอื 

1. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ กรรมการ / กรรมการอสิระ  
2. นายเฉลมิภพ  แก่นจนั  กรรมการ 
3. นายเกรยีง  ยรรยงดลิก  กรรมการ / กรรมการอสิระ 
4. นายไชยยศ  สนิเจรญิกุล  กรรมการ 

โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิี่จะได้รบัการเลอืกตัง้ให้เขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทัไดอ้กี ทัง้นี้ ประวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทน
กรรมการทีอ่อกตามวาระ ทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิทั เหน็สมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นายเฉลิมภพ แก่นจนั นายเกรยีง ยรรยงดลิก และ  
นายไชยยศ สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มี
ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และ



 

- 5 - 

บุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ในส่วนของกรรมการ
อสิระ ถึงแม้ว่านายเกรยีง ยรรยงดลิก จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระเกนิกว่า 9 ปีแลว้ แต่บุคคลดงักล่าว
ยงัคงมคีวามเป็นอสิระ สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระปรากฏตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 และนิยามของกรรมการอสิระซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

5. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

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

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ 
เช่น ธุรกจิและผลการด าเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรยีบเทยีบอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั  ซึ่ง
ค่าตอบแทนรายต าแหน่งปีนี้จะเท่ากบัปีทีผ่่านมา 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั ตามที่ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึง
เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2562 รวมเป็นเงนิจ านวน
ไม่เกนิ 8,028,000 บาท ซึง่เท่ากบัปีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ 

- ประธานกรรมการ     804,000 บาท/คน/ปี 

- กรรมการบรษิทั      600,000 บาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ    936,000 บาท/คน/ปี 

- กรรมการตรวจสอบ     744,000 บาท/คน/ปี 

ทัง้นี้ รายละเอยีดขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 

6. พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 625 2 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดัซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี  
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ประจ าปี
ทีผ่่านมา ตลอดจนคุณสมบตัแิละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบั
บรษิัท/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ท าใหม้คีวามเป็น
อสิระในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที่ รวมทัง้เป็นส านักงานสอบบญัชสีากลและค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม  จงึ
เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท
ประจ าปี 2562  โดยมรีายชื่อดงันี้  
 

รายชื่อผูส้อบบญัช ี เลขทีใ่บอนุญาต 
ปีทีส่อบบญัชใีหบ้รษิทัในรอบ
ระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 3930 2561 
2. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล 5874 - 
3. นายณฐัวุฒ ิสนัตเิพช็ร 5730 - 

 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชี
รบัอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จดัหาผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตอื่นของบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั แทนได ้ 

ส าหรบัปี 2562 บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดเ้สนอค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยอกี 9  
แห่งเป็นจ านวนเงนิรวม 9,624,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชเีฉพาะบรษิทัจ านวน 6,100,000  บาท และค่า
สอบบญัชขีองบรษิัทย่อยจ านวน 3,524,000 บาท ซึง่ค่าสอบบญัชดีงักล่าวเพิม่ขึน้จากปีก่อนร้อยละ 7.8 ตาราง
ดา้นล่างแสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนรอบปีทีผ่่านมาไดด้งันี้ 

หน่วย : บาท 
 

 2562 2561 
ค่าสอบบญัชงีบประจ าปี 4,944,000  4,249,000 
ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 4,680,000 4,680,000 
รวมค่าสอบบญัชี 9,624,000 8,929,000 

 

นอกจากนี้ บรษิทัไดใ้ช้บรกิารผู้สอบบญัชขีองบรษิัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนัและ
บางบรษิทัย่อยใชบ้รกิารจากส านกังานสอบบญัชอีื่นๆ ทัง้นี้ การเลอืกใชผู้ส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิทั จะพจิารณา
จากคุณภาพการใหบ้รกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั ส าหรบับรษิัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศทีใ่ชบ้รกิารส านัก
งานสอบบญัชอีื่น คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เหน็สมควรใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ดงัมี
รายชื่อดงักล่าวขา้งตน้ และก าหนดค่าสอบบญัชโีดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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7.  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียม
หลกัฐานทีต่อ้งใชเ้พื่อการประชุมผูถ้อืหุน้ดงัมรีายละเอยีดในเอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม (โปรดดสูิง่
ทีส่ง่มาดว้ย 6) 

เพื่อให้การลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น 
และ/หรอืท่านผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ไวแ้ลว้ พรอ้มหลกัฐานการแสดงตน
ในการเขา้ร่วมประชุมมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัลงมตแิทน ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉันทะใหแ้ก่
กรรมการอสิระของบรษิทัดงัมรีายชื่อ และขอ้มลูของกรรมการผูร้บัมอบฉนัทะตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 และสง่หนงัสอื
มอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายงัหน่วยงานเลขานุการบรษิัท อาคารปารค์เวนเชอร์ อโีคเพลก็ซ ์
หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ที ่17 เลขที่ 57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจงึขอความร่วมมอืสง่มายงับรษิทั ภายในวนัที ่26 เมษายน 2562 

และเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะซึง่มเีอกสารเป็นจ านวนมากทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ หรอืกองทุน
รวม หรอืผู้รกัษาหลกัทรพัย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สทิธแิทนผู้มอบฉันทะในวนัประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บรษิัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่ง
มายงัหน่วยงานเลขานุการบรษิทัตามทีอ่ยู่ดงักล่าวขา้งตน้ภายในวนัที ่26 เมษายน 2562 จกัขอบคุณยิง่ 

ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2561 ในรปูเล่ม ท่านสามารถตดิต่อขอเอกสารดงักล่าว มา
ได้ที่บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
หอ้งเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ที ่17 เลขที่ 57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330    
โทร 662 207-4500 ต่อ 1802 หรอื 1805 โทรสาร 662 108-2244 

อนึ่ง ผู้ฝากหลกัทรพัย์และตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย์ซึ่งมหีุ้นของบรษิัทฝากไว้ในบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กบั 
CDP ไม่ถอืเป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิัทตามกฎหมายไทย และไม่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน หรอื
แต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้นี้ CDP จะน าสง่แบบค าสัง่การออกเสยีงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึง่ระบุ
วาระการประชุมที่จะมกีารพจิารณาให้แก่ผู้ฝากหลกัทรพัย์และตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย ์ผูฝ้ากหลกัทรพัยแ์ละ
ตวัแทนรบัฝากสามารถสัง่ให ้CDP ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ซึง่ฝากไวใ้นบญัชหีลกัทรพัยข์องตน 
โดยกรอกแบบค าสัง่การออกเสยีงลงคะแนนและจดัส่งแบบดงักล่าวมายงั CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลา
ในสงิคโปร)์ ของวนัที ่22 เมษายน 2562 

 

ขอแสดงความนบัถอื 
โดยมตคิณะกรรมการ 

 
(นายกติชิยั สนิเจรญิกุล) 

กรรมการ 
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หมายเหตุ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบ
ในเวบ็ไซต์ของบรษิัท www.sritranggroup.com หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ์/ขอ้มูลส าหรบัผู้ถือหุ้น” 
ไดต้ัง้แต่วนัที ่28 มนีาคม 2562 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


