


 

       วนัที ่4 ตุลาคม 2562 

เรื่อง ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบวาระที ่1) 

2. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบรษิัท ศรตีรงั
โกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (STGT) ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนักงาน
ของ STGT และบรษิทัย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP) (เอกสารประกอบวาระที ่2) 

3. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
4. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุม 
5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ค. 

ไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.sritranggroup.com) 
6. ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
7. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 
8. แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถานทีจ่ดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 ในวนัพุธที ่6 พฤศจกิายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งแกรนด ์คอนเวนชัน่ ฮอลล ์บ ี
ชัน้ 8 โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า เลขที ่29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยมรีะเบยีบวาระการ
ประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 
2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ทางบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่30 
เมษายน 2562 โดยมผีูถ้อืหุ้นเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของบรษิัท 
(www.sritranggroup.com) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562 ได้
บนัทกึรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้งตามทีไ่ดม้มีตไิวแ้ลว้ ตามรายละเอยีดในส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2562 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) จงึเหน็ควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท ศรีตรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ 
STGT (“โครงการ STGT ESOP”) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มมีติ
อนุมตัิแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการน า 
STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์อื่น 
(Spin-Off) โดยมติที่ประชุมดงักล่าวได้ก าหนดสดัส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) เป็น
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 31.00 ของทุนช าระแลว้ทัง้หมดของ STGT ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) นัน้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2562 ได้มมีติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ STGT และบรษิทัย่อยของ 
STGT (“โครงการ STGT ESOP”) จ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจ านวนหุ้น
สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสดัส่วนหุน้ทีก่ าหนดไวเ้พื่อเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) กล่าวคอื เป็นจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 31.00 ของทุนช าระแลว้ทัง้หมดของ STGT 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ  
บรษิทัพจิารณาอนุมตัต่ิอไป  

โครงการ STGT ESOP มวีตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการสรา้งแรงจูงใจและตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT ให้มคีวามตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชน์
สงูสดุใหแ้ก่ STGT และผูถ้อืหุน้ รายละเอยีดเบือ้งตน้ของโครงการ STGT ESOP ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP จะไม่มกีรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังาน
ของ STGT รายใดทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ของ STGT เกนิกว่ารอ้ยละ 5.00 ของจ านวนหุ้นทีเ่สนอขาย
ภายใต้โครงการ STGT ESOP โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ครัง้แรก ณ วนั IPO จะเท่ากบั
รอ้ยละ 90.00 ของราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) และราคาเสนอขายต่อหุน้
ตามโครงการ STGT ESOP ครัง้ต่อมาในปีที่ 1 ถงึปีที่ 2 ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) จะเท่ากบัรอ้ยละ 90.00 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยท์ี่เกีย่วกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
พจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงาน ซึง่มสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนภายใตโ้ครงการ STGT ESOP จะตอ้งมี
สถานะเป็นกรรมการ หรือผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT ณ วนัที่มกีารก าหนด
รายชื่อผู้มสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดอืน และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลา
ทดลองงาน และจะตอ้งด ารงสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิทัย่อยของ STGT 
ณ วนัทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน ในกรณีทีม่กีรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ STGT และบรษิทัย่อย
ของ STGT แสดงความประสงคท์ีจ่ะไม่ใชส้ทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในวนัทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน 
คณะกรรมการบรหิารของ STGT และ/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารของ STGT มอบหมายสามารถก าหนด รายชื่อ
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT ท่านอื่นเพื่อให้ได้รบัสทิธใินการรบัจดัสรรแทนได้
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ภายในระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร โดยใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการได้รบัการจดัสรรขา้งต้น โดยผูบ้รหิาร และ/หรอื
พนกังานแต่ละรายจะไดร้บัการจดัสรรไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ของจ านวนหุน้ทีเ่สนอขายภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 

ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) บริษัทในฐานะบริษัทแม่ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      
มีหน้าท่ีต้องจดัประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ STGT ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ 
STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ดงักล่าว  

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบรษิัท ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร 
และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิทัย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP) จ านวนไม่เกนิ 10,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้
ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ และปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง และตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10.00) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 

วาระท่ี 3 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิัท เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว โดยขอให้เตรยีมหลกัฐานที่
ตอ้งใชเ้พื่อการประชุมผูถ้อืหุน้ดงัมรีายละเอยีดในเอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม (โปรดดสูิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4) 

เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึใคร่ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และ/หรอื
ท่านผูร้บัมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ไวแ้ลว้ พรอ้มหลกัฐานการแสดงตนในการเขา้ร่วม
ประชุมมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดแ้ละมี
ความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัลงมตแิทน ซึง่ไดแ้ก่ นายเกรยีง ยรรยงดลิก นายสมชัชา โพธิ ์
ถาวร นางสาวอานุสรา จติต์มิตรภาพ  และพลเอกธนสร ป้องอาณา ทัง้นี้ ขอ้มูลกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบ
ฉันทะของผูถ้ือหุน้ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 6 ของหนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นนี้ ผู้ถอืหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหแ้ก่กรรมการอสิระและสง่หนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมายงัหน่วยงานเลขานุการบรษิทั อาคาร     
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่  1701, 1707-1712 ชัน้ที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจงึขอความร่วมมอืส่งมายงับรษิัท ภายในวนัที่ 4 
พฤศจกิายน 2562 

อน่ึง ผูฝ้ากหลกัทรพัยแ์ละตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัยซ์ึง่มหีุน้ของบรษิทัฝากไวใ้นบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวก้บั CDP ไม่
ถอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามกฎหมายไทย และไม่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน หรอืแต่งตัง้ผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ทัง้นี้ CDP จะน าส่งแบบค าสัง่การออกเสยีงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึง่ระบุวาระการประชุมทีจ่ะมี
การพจิารณาใหแ้ก่ผูฝ้ากหลกัทรพัยแ์ละตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย ์ผูฝ้ากหลกัทรพัย ์และตวัแทนรบัฝากสามารถสัง่ให ้
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CDP ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ซึง่ฝากไวใ้นบญัชหีลกัทรพัยข์องตน โดยกรอกแบบค าสัง่การออกเสยีง
ลงคะแนนและจดัสง่แบบดงักล่าวมายงั CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสงิคโปร)์ ของวนัที ่29 ตุลาคม 2562 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

 

    
    
    

 

หมายเหตุ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดหูนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 และเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
www.sritranggroup.com หวัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ/์ขอ้มลูส าหรบัผูถ้อืหุน้” ไดต้ัง้แต่วนัที ่4 ตุลาคม 2562 

 
หน่วยงานเลขานุการบรษิทั 
อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 
ชัน้ที ่17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิ ี
เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์662-207-4500 ต่อ 1801 - 1802 
โทรสาร 662-108-2244  

             ( นายกติชิยั สนิเจรญิกุล)  

         กรรมการ 

) 


