
 

 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน 2562 เริม่ประชุมเวลา 10.30 น. 

ณ หอ้งแกรนด ์คอนเวนชัน่ ฮอลล ์บ ีชัน้ 8 โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า 
เลขที ่29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ม ี
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 19 คน และผู้รบัมอบฉันทะจ านวน 146 คน รวมทัง้สิ้น 165 คน นับ
จ านวนหุน้ได ้894,508,325 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 58.24 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองค์
ประชุม ตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะน า
กรรมการจ านวน 9 ท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุม คดิเป็นรอ้ยละ 75 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ดงัรายนามต่อไปนี้ 

1. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ   รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
          และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
3. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา 
4. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายหลี ่ซื่อเฉียง     กรรมการ 
6. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูจ้ดัการ 
                                                 สายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
7. นายเฉลมิภพ แก่นจนั    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. นายเกรยีง ยรรยงดลิก    กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 
                                                  สรรหา และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
9. นายสมชัชา โพธิถ์าวร    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ 
                                                 พจิารณาค่าตอบแทน 

 จากนัน้ ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. นางสาวชมพูนุท บุญสมัพนัธ ์และนายวนัปิยะ สนิธุวนิช แห่งบรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั ซึง่เป็น 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

2. นางสาวพชัรพร ภู่ทรานนท์ แห่งบรษิัท วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษา
 กฎหมาย 

3. นางสาวมณฑาทพิย ์ธุระกจิจ านง ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั กฎหมายสยามนิตธิรรม จ ากดั  
   ท าหน้าทีเ่ป็น inspector เพื่อดูแลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ 
   ขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็นพยานในการนบัคะแนน  
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4. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 

 เน่ืองจากนายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการ ตดิภารกจิไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ ตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัไดก้ าหนดว่าในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธาน
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ รองประธานกรรมการ จงึท าหน้าทีเ่ป็น
ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 และกล่าวต้อนรบั 
ผูถ้อืหุน้  

ก่อนเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัท าการชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบ
ถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้ การ
ลงคะแนนเสยีงจะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) ผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทัง้หมด 3 ระเบยีบวาระ
การประชุม จ านวน 3 ใบ ประธานชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชี้แจงเสร็จจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
ซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระนัน้ๆ และตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวก่อนทีจ่ะท าการลงมต ิโดยขอใหผู้ถ้ือ
หุน้ทีต่้องการซกัถามกรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความเหน็ทุกครัง้ เมื่อไดล้งมติ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ให้ผูถ้อืหุ้นลงลายมอืชื่อที่มุมล่างด้านขวามอืของบตัรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบยีบ
วาระ เจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรลงคะแนนที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” โดยประธานจะ
สอบถามว่าท่านใด “ไม่เหน็ดว้ย” โปรดยกมอืขึน้  และท่านใด “งดออกเสยีง” โปรดยกมอืขึน้  ถ้ามที่านใดยกมอืขึน้จะมี
เจา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน ามาประมวลผล  สว่นท่านทีไ่ม่ยกมอื ถอืว่า “เหน็ดว้ย”  ในการรวมผลคะแนน 
บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม และ
สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ  

บตัรลงคะแนนเสยีงใดทีไ่ม่สามารถแสดงถงึความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะลงคะแนนเสยีงไป
ทางใด จะถือว่าเป็น “บตัรเสยี” เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรอื “งดออก
เสียง” หรือท าเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือไม่ท า
เครื่องหมายใดๆ ในบตัรไว ้เป็นตน้ 

 กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรอืแบบ ค มอบให้กรรมการหรอืกรรมการอสิระออก
เสยีง และก าหนดใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระซึง่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อื
หุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษิทัไดล้งคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะไวล่้วงหน้าแลว้ 

วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนน จะด าเนินการเช่นเดยีวกนัน้ีทุกๆ ระเบยีบวาระการประชุม 

ภายหลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัในการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมี
ขอ้ซกัถาม 

อน่ึง ก่อนเริม่การประชุมวาระที ่1 มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี จงึมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
จ านวน 20 คน และผู้รบัมอบฉันทะจ านวน 146 คน รวมทัง้สิน้ 166 คน นับจ านวนหุ้นได้ 894,520,325 หุ้น คดิเป็น 
รอ้ยละ 58.24 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานจงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 
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1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 โดยมี
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณา จากนัน้เปิดโอกาสให้
ซกัถามขอ้สงสยั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมจงึพจิารณา และมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562 ตามทีเ่สนอ โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 894,452,805 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 67,520 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

 

 

 จากนัน้ ก่อนเริม่การประชุมวาระที่ 2 มผีูถ้ือหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี จงึมผีู้ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมด้วย
ตนเองจ านวน 22 คน และผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 146 คน รวมทัง้สิน้ 168 คน นบัจ านวนหุน้ได้ 895,385,325 หุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 58.29 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
 

2. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท ศรีตรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ 
STGT (“โครงการ STGT ESOP”) 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกั 
ทรพัย์ฯ”) โดยได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่อนุมัติ
แผนการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัยอ่ยของบรษิทั คอืบรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) หรอื STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก หรอืการ Spin-Off และการน า STGT เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยสดัส่วนหุ้นทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก หรอื IPO เป็นจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 31.00 
ของทุนช าระแลว้ทัง้หมดของ STGT ภายหลงัการ IPO และอนุมตัมิอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืบุคคลที่
กรรมการผู้จดัการใหญ่มอบอ านาจ เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมทัง้กระท าการที่
เกีย่วขอ้งกบัแผน Spin-Off ของ STGT นัน้  การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปของ STGT จะสง่ผลให้
สดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยใน STGT ลดลงจากเดมิรอ้ยละ 81.08 เป็นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 55.95 ของทุน
ช าระแลว้ภายหลงัการ IPO โดย STGT จะยงัคงมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั และงบการเงนิของบรษิทัยงัคงเป็น
งบการเงนิทีร่วม STGT อยู่ 

เนื่องจากรายการ Spin-Off นี้ ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทใน STGT ลดลง และเขา้ข่ายเป็นรายการ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึ่งทรพัย์สนิ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 45.45 ซึ่งค านวณจากเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน ทัง้นี้ ในช่วงระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทมมีตอินุมตัแิผน Spin-Off บรษิทัไม่มี
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รายการจ าหน่ายไปซึง่ต้องน ามารวมค านวณขนาดรายการในครัง้นี้ เน่ืองจากขนาดรายการ Spin-Off นี้สงูกว่ารอ้ยละ 
15.00 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50.00 จดัเป็นรายการประเภทที่ 2 ของกฎได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ ดงันัน้ บรษิัทจงึมี
หน้าทีต่้องจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่าง
น้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ และต้องจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัภายใน 
21 วนันบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่บรษิทัไดด้ าเนินการแจง้ขา่วการ Spin-
off ดงักล่าว และได้เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไปแล้วในวนัที่ 8 กรกฎาคม 2562 
นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในวนัที ่24 กรกฎาคม 2562 ทีผ่่านมา  

สบืเนื่องจากแผนการ Spin-Off ที่ได้น าเสนอข้างต้น บริษัทเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างแรงจูงใจและ 
ตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิทัย่อยของ STGT ใหม้คีวาม
ตัง้ใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ STGT และผู้ถือหุ้น STGT จงึประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้น
สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ STGT และบรษิทัย่อยของ 
STGT โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ STGT และบรษิทั
ย่อยของ STGT หรือ โครงการ STGT ESOP จ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP จะเป็นสว่นหนึ่งของสดัสว่นหุน้ทีก่ าหนดไวเ้พื่อ
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) กล่าวคอื จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายในการ IPO และเสนอขายตามโครงการ 
STGT ESOP รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 31.00 ของทุนช าระแลว้ทัง้หมดของ STGT ภายหลงั IPO และเสนอให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป รายละเอยีดเบือ้งตน้ของโครงการ STGT ESOP ปรากฏตามสิง่ที่
สง่มาดว้ย 2 ซึง่ไดม้กีารจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562  

จากนัน้ ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวทพิยว์ด ีสดุเวหา ผูจ้ดัการสายงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(IR) เป็นผูช้ีแ้จง
รายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

นางสาวทพิยว์ด ีชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า โครงการ STGT ESOP มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็น 

1) เป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรือพนักงานของ  
STGT และบรษิัทย่อยของ STGT ให้มคีวามตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชน์สงูสุดให้แก่ STGT 
และผูถ้อืหุน้ 

2) เป็นการสรา้งแรงจูงใจใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิทัย่อยของ STGT 
ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ท างานกับ  STGT ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกจิ 

3) รกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการท างานกบั STGT ต่อไปในระยะยาว 

4) ให้พนักงานมสี่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ท าให้มวีตัถุประสงค์เป็นหนึ่งเดยีวกบัผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้าง 

STGT ใหเ้จรญิเตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

โดยโครงการ STGT ESOP จะต้องไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิัท ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรอื
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พนักงาน (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขึน้อยู่กบัผลส าเรจ็ของการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ 
STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการน า STGT เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

รายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP 

ประเภทหลกัทรพัย ์ : หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ STGT ที่ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรอืพนกังานของ STGT และบรษิทัย่อยของ STGT 

อายขุองโครงการ : 2 ปี นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัของ STGT เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

จ านวนของหุ้นสามญัท่ีออก
และเสนอขาย 

: จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คดิ
เป็นไม่เกินร้อยละ 0.70 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วและสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของ STGT ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ 
STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

ทัง้นี้ จ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายและมูลค่าการเสนอขายสุดท้ายภายใต้
โครงการ STGT ESOP จะมกีารเผยแพร่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรพัย์ของ STGT และ/หรอื ร่างหนังสอืชี้ชวนของ STGT และ/หรือ 
การแจง้ขา่วผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ครัง้แรก ณ วัน IPO จะ
เท่ากบัรอ้ยละ 90.00 ของราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนให้แก่ประชาชนเป็น
ครัง้แรก (IPO Price) และราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP 
ครัง้ต่อมาในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จะเท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ที่เกี่ยวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัย์และการก าหนด
ราคาตลาดเพื่อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า  

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้ใดครัง้หนึ่งค านวณไดต้ ่ากว่า
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ STGT จะต้องท าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ  STGT และบริษัทย่อยของ STGT ตาม
โครงการ STGT ESOP ในราคาเท่ากบัมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามบทบญัญัต ิของมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญ ัติบร ิษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : STGT จะท าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นโครงการโดย STGT จะท าการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้แรก ณ วัน IPO จ านวนร้อยละ 40.00 ของ
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือไม่เกิน 
4,000,000 หุ้น และ STGT จะท าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามโครงการ 
STGT ESOP ในปีที ่1 ถงึปีที ่2 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อก
ใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 2 ครัง้ จ านวน
ครัง้ละร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในโครงการ 
STGT ESOP หรอืครัง้ละไม่เกนิ 3,000,000 หุน้ โดย STGT จะด าเนินการเสนอ
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ขายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในอายุของโครงการ โดย STGT จะเริม่เสนอขายหุน้สามญั
ดังกล่าว ภายหลังจาก STGT ได้รบัการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรพัย์ต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จากส านกังาน ก.ล.ต.  

“วนัที่มกีารเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน” หมายถงึวนัที่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิัทของ STGT หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทของ 
STGT มีมติหรืออนุมัติก าหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 
กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT 
ตามโครงการ STGT ESOP โดย STGT จะก าหนดวันที่มีการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัท
ย่อยของ STGT เป็นวนัเดียวกนักล่าวคอื วนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้
แรกตามโครงการ STGT ESOP เป็นวนัเดยีวกบัวนั IPO และการเสนอขายอกี 
2 ครัง้ (การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในปีที ่1 ถงึปีที ่2 ภายหลงัการ IPO) ซึง่จะ
เสนอขายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2564 และ 2565 

“วนัทีม่กีารก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน” หมายถงึ  

1. ส าหรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ณ วนั IPO: วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
STGT มมีติหรอือนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ  STGT เพื่อเสนอ
ขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบรษิัทต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) 
และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามโครงการ STGT ESOP ซึง่
รวมถงึการอนุมตัริายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามโครงการ 
STGT ESOP ซึง่คาดว่าจะเป็นประมาณวนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 

2. ส าหรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลงัการ IPO: 
วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ STGT หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัทของ STGT มมีติหรอือนุมตัริายชื่อผู้มสีทิธไิดร้บั
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามโครงการ STGT ESOP ทัง้นี้ รายชื่อผู้มสีทิธิ
ดงักล่าวจะอ้างอิงตามรายชื่อผู้มีสทิธิได้รบัจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
โครงการ STGT ESOP ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ STGT มีมติหรอื รายชื่อ
ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนักงาน ตามที ่คณะกรรมการบรหิารของ STGT และ/
หรอื บุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารของ STGT มอบหมายเป็นผูก้ าหนด 

เง่ือนไขการได้รบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

: กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT  
ซึง่มสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

1. กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ หรอื
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิทัย่อยของ STGT ณ วนัที่
มกีารก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และ
จะต้องด ารงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT 
และบรษิทัย่อยของ STGT ณ วนัทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน 
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2. จ านวนหุ้นสามญัที่กรรมการแต่ละรายได้รบัจะมจี านวนเท่ากนั แต่ในส่วน
ของผูบ้รหิารและพนกังาน แต่ละรายอาจไดร้บัหุน้สามญัในจ านวนไม่เท่ากนั 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ์ ความรบัผดิชอบ อายุงาน ผลงาน
ความสามารถ ประสิทธิภาพ  และการปฏิบัติงานที่ผ่ านมา รวมถึง
ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะท าใหแ้ก่ STGT ในอนาคต 

ในกรณีที่มกีรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ  STGT และบรษิัทย่อย
ของ STGT แสดงความประสงคท์ี่จะไม่ใช้สทิธใินการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ในวนัทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน คณะกรรมการบรหิารของ STGT และ/
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ STGT มอบหมายสามารถก าหนด 
รายชื่อผู ้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT 
ท่านอื่นเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธใินการรบัจดัสรรแทนไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขายและ
จดัสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รบัการจดัสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร 
และ/หรอืพนักงานแต่ละรายจะไดร้บัการจดัสรรไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ของจ านวน
หุน้ทีเ่สนอขายภายใตโ้ครงการ STGT ESOP  

ในการนี้ STGT อาจพจิารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนสว่นทีเ่หลอืจากการเสนอ
ขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของบรษิทั และบรษิทัย่อยของ
บริษัท ตามโครงการ STGT ESOP ณ วัน IPO (หากมี) เพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

ผูท่ี้ได้รบัการจดัสรรและ
จ านวนท่ีได้รบัการจดัสรร 

: รายชื่อกรรมการของ STGT ซึ่งได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ STGT 
และจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร มดีงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นสามญั
ท่ีได้รบัจดัสรร
ทัง้หมด (หุ้น) 

นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการ / 
กรรมการอสิระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา / ประธาน
กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

300,000 

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล รองประธานกรรมการ 
/ ประธานกรรมการ
สรรหา / 
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล กรรมการ / ประธาน
กรรมการบรหิาร 
 

300,000 



- 8 - 

นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการ / ประธาน
กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง / 
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นางอุณากร พฤฒธิาดา กรรมการ / กรรมการ
อสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

300,000 

นายวรีกร อ่องสกุล กรรมการ / กรรมการ
อสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

300,000 

นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการ / กรรมการ
สรรหา / กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง / 
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

300,000 

นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นายอนนัต ์พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร 

300,000 

นายเฉีย ช ีปิง กรรมการ 300,000 
นายสรณ บุญใบชยัพฤกษ ์ กรรมการ / กรรมการ

อสิระ 
300,000 

ทัง้นี้ ไม่มกีรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT รายใดทีไ่ดร้บัการ
จดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ STGT เกนิกว่าร้อยละ 5.00 ของจ านวนหุ้นที่
เสนอขายภายใตโ้ครงการ STGT ESOP  

นอกจากนี้ กรรมการที่ด ารงต าแหน่งผู้บรหิาร และ /หรอืพนักงาน จะไม่ได้รบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัต าแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอกี 

อน่ึง การจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 
จะไม่ส่งผลให้กลุ่มครอบครัวสินเจริญกุล ซึ่งประกอบด้วย นายไวยวุฒ ิ 
สนิเจรญิกุล นายกติิชยั สนิเจรญิกุล  นายล ีพอล สุเมธ นางวรด ีสนิเจรญิกุล 
นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล นายสมหวงั สนิเจรญิกุล นายวิทย์นาถ สนิเจรญิกุล 
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และ บรษิทั ศรตีรงั โฮลดิง้ส ์จ ากดั ถอืหุน้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มใน STGT 
เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ STGT 
ภายหลงัจากวนัแรกที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
(First Day of Trading) ตามที่จะได้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลกัทรพัย์ของ STGT และ/หรอื ร่างหนังสอืชี้ชวนของ  STGT 
ต่อไป 

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพ่ิมทุน : STGT จะน าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกแลว้ไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นใน STGT (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ทัง้จ านวน 10,000,000 หุ้น 
ราคาตลาดของหุ้นของ STGT จะลดลงในอตัราร้อยละ 0.07 บนสมมติฐานว่า
ราคาตลาดของหุ้นของ STGT คือราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) และราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ 
กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT 
เท่ากบัร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดดงักล่าว และ STGT ออกหุ้นที่จะเสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) เป็นจ านวนรอ้ยละ 31.00 ของทุน
ช าระแล้วทัง้หมดของ STGT ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้จ านวน 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) และ
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT (Control 
Dilution) 

ในการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่อง STGT ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 
ในครัง้นี้ จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT ทีจ่ะออกและเสนอขายภายใต้
โครงการ STGT ESOP จะมจี านวนไม่เกนิ 10,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้น
ละ 1 บาท คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 0.70 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของ STGT ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ 
STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ดงันัน้ จะท าใหเ้กดิผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผู้ถือหุ้นของ STGT ลดลงไม่เกนิร้อยละ 
0.70 ของส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ STGT เมื่อค านวณ
เปรยีบเทียบกบัจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของ STGT ภายหลงัการ
ออกและเสนอขายหุ ้นสามญัที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก (IPO) 

นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นใน 
STGT รอ้ยละ 81.08 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ STGT การเสนอขายหุน้สามญั
ภายใต้โครงการ STGT ESOP ในครัง้นี้ จะท าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
ก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผู้ถอืหุ้นของบรษิัท ลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 0.57 ของ
สว่นแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ค านวณจากการถอืหุน้
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ของบรษิทัและบรษิทัย่อยของบรษิทั ใน STGT รอ้ยละ 81.08 คูณกบัผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผู ้ถ ือหุ ้นของ STGT ลดลงร้อยละ 
0.70) 

จากนัน้ ประธานเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามขอ้สงสยั  

มคี าถามจากนายนนัทพล จงวไิลเกษม ผูถ้อืหุน้ เขยีนมาสอบถามดงันี้ 

1. ท าไมทางบรษิทัจงึรบี Spin-Off ธุรกจิถุงมอืยาง STGT มโีครงการอะไรทีจ่ะตอ้งระดมทุนใชเ้งนิหรอืไม่ 

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า การด าเนินธุรกจิถุงมอืยางเป็นไปไดด้ว้ยดมีาโดยตลอด 
มกีารเตบิโตทีด่ตีามแผนทีไ่ดว้างไว ้โดยบรษิทัมแีผนจะขยายก าลงัการผลติจาก 3 หมื่นลา้นชิน้ต่อปี เป็น 5 หมื่นลา้น
ชิน้ต่อปี ภายในระยะเวลา 5 ปี จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทุนจ านวนมาก 

2. การขาย STGT ครัง้นี้ ทางบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นก าไรพเิศษ หรอืมกีารจ่ายเงนิปันผลพเิศษหรอืไม่ 

นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล CFO ชีแ้จงว่า เรื่องการจ่ายเงนิปันผลพเิศษในปีนี้ไม่ม ีส่วนเรื่องการรบัรู้เป็น
ก าไรพิเศษหรอืไม่นัน้ ยงัอยู่ระหว่างการปรกึษากบัผู้สอบบญัช ีเนื่องจากต้องพิจารณาจากตวัเลขในหลายด้าน เช่น 
ราคา มลูค่าทางบญัช ี 

3. โดยส่วนตวัมองว่า ไม่เป็นธรรม ส าหรบัผูถ้อืหุน้รายย่อยของบรษิทั เนื่องจากตอนซือ้ธุรกจิถุงมอืยางเขา้
มามกีารระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบรษิัท แต่เมื่อจดัสรรผลประโยชน์ เช่น จดัสรรหุน้ตามสดัส่วน หรอืปันผล
พเิศษ ผูถ้อืหุน้รายย่อยของบรษิทั กลบัไม่ไดร้บัใดๆ อยากทราบว่าผูบ้รหิารมมีุมมองอย่างไร หรอืมเีหตุผลใด อยากให้
ชีแ้จง 

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า ถงึแมจ้ะไม่ไดม้กีารจดัสรรหุน้ตามสทิธใินการจองซื้อ
หลกัทรพัย ์STGT (Pre-emptive Offering) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นการเฉพาะ อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุ้นของบรษิัท
ทุกรายมสีทิธจิองซื้อหุ้น IPO ในส่วนของการจดัสรรที่เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปได้ ส่วนเรื่องที่ว่า เหตุใดจงึไม่ได้
จดัสรรหุน้ STGT ใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัมโีครงสรา้งการถอืหุน้แบบ Dual Listing ซึง่จะมผีูถ้อืหุน้ทัง้ 2 
ประเทศ คอื ในประเทศไทย และในประเทศสงิคโปร ์ดงันัน้ หากมกีารจดัสรรหุน้ STGT ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ซึ่ง
รวมถึงผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์) ด้วย จะถือเป็นการเสนอขายหุ้นแบบ international offering และต้องผ่าน
กระบวนการตามกฎหมายประเทศสงิคโปร์ดว้ย ซึ่งจะท าให้เกดิต้นทุนการท า IPO ที่สูงมาก รวมทัง้ใชร้ะยะเวลาการ
ด าเนินการนาน ท าใหผ้ดิจากแผนงานทีไ่ดว้างไว ้ 

เมื่อไม่มผีูใ้ดมขีอ้สงสยัใดๆ เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญั
ทีอ่อกใหม่ของ STGT ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT (โครงการ 
STGT ESOP) ตามทีน่ าเสนอ 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT ใหแ้ก่กรรมการ 
ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ STGT และบรษิัทย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP) ตามที่น าเสนอ โดยที่
ประชุมไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีง และไม่มผีูถ้ือหุน้ซึ่งถอืหุ้นรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10.00) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นทีม่า
ประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ STGT ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 891,987,736 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.62 
ไม่เหน็ดว้ย 3,330,069 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.37 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 67,520 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

  

3. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.13 น.   

 

      
                          (นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ) 
                ประธานทีป่ระชุม 


