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วันที่ 25 มีนาคม 2559
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
รายงานประจาปี 2558 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษทั สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 จัดทาในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
และแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ www.sritranggroup.com)
ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์
บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ทางบริษัทได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดทารายงานการประชุมส่งตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.sritranggroup.com)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสาเนารายงานการ
ประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-1-

2. รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ
บริษัทประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 โดยรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัดและข้อบังคับบริษัท ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั
หน่วย:ล้านบาท

รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ปี 2558

ปี 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

1,118.03

1,037.76

337.75

1,441.64

0.87

0.81

0.26

1.13

กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่แนบท้ายรายงานประจาปี 2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนัง สือเชิญประชุม และบริษัทได้ทาการเผยแพร่รายงานประจาปีดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว (www.sritranggroup.com)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2558 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินแนบ
ท้ายรายงานประจาปี 2558 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจาปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัท
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
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เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมายครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนดไว้แล้ว ดังนั้น
บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมายอีก
ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกาไรสะสมของ
บริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด
ของบริษั ท ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อยและบริษัทร่วม รวมทั้ง บริษัทร่ว มทุน ( Joint
Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจาเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์
ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 1,118.03 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของปี 2556 – 2558 แสดงได้ดังนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2556 – 2558
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

กาไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)

1,118.03

1,037.76

1,820.18

กาไรสุทธิต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)

0.87

0.81

1.42

จานวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.40

0.40

0.65

1,280,000,000

1,280,000,000

1,280,000,000

512

512

832

45.79%

49.34%

45.71%

จานวนหุ้น
รวมจานวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกาไรสุทธิของ
งบการเงินรวม (%)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 512
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.79 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทในปัจจุบัน โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
หากการจ่ายเงิน ปันผลดัง กล่า วได้ รับการอนุมัติ จากผู้ถือ หุ้นในการประชุม สามั ญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2559
คณะกรรมการบริษัท กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12
พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13
พฤษภาคม 2559
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรั พย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ 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
ได้รับเงินปันผลประจาปี 2558
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัทกาหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระมีจานวน 4 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

นายเนียว อา แชบ
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายไชยยศ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทน
กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายเนียว อา แชบ นายเฉลิมภพ แก่นจัน นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายไชยยศ
สิ น เจริ ญ กุ ล กลั บ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากบุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้น และบุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ
บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกาหนดตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ก าหนดว่ า
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 โดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ
เช่น ธุรกิจและผลการดาเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่ง
ค่าตอบแทนรายตาแหน่งปีนี้จะเท่ากับปีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
ตามที่ ไ ด้ ผ่ า นการกลั่ น กรองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2559 รวมเป็นเงิน
จานวนไม่เกิน 6,494,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ

633,600 บาท/คน/ปี

- กรรมการบริษัท

475,200 บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

792,000 บาท/คน/ปี

- กรรมการตรวจสอบ

633,600 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด ประจาปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด ทาให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสานักงานสอบบัญชี สากล
และค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2559 โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1. นายไพบูล ตันกูล
2. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล

เลขที่ใบอนุญาต
4298
4906
4095

ปีที่สอบบัญชีให้บริษทั ในรอบ
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
2558
-

โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
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สาหรับปี 2559 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของ
บริษัทและบริษัทย่อยอีก 8 แห่งเป็นจานวนเงินรวม 8,519,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท
จ านวน 6,501,000 บาท และค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยจ านวน 2,018,000 บาท ซึ่ ง ปรั บ ขึ้ น จากปี ก่ อ น
ประมาณร้อยละ 4.28 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่ างต่อเนื่อง ทาให้ขอบเขตการ
ให้บริการและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาได้
ดังนี้
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
ค่าสอบบัญชีงบประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

หน่วย : บาท

2559
4,298,000
4,221,000
8,519,000

2558
4,109,000
4,060,000
8,169,000

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกันและ
บางบริษัทย่อยใช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณา
จากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ น สมควรให้ เ สนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี โ ดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้พิจารณาผลการดาเนินงานของผู้สอบ
บัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ในรอบปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ และ
ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมทั้งเป็นสานักงานสอบบัญชีสากล
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียม
หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดู
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดง
ตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท อาคารปาร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวั น
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กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัท ก่อนวันที่
26 เมษายน 2559
และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจานวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุน
รวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุ มผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่ง
มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 26 เมษายน 2559 จักขอบคุณยิ่ง
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับ รายงานประจาปี 2558 ในรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าว
มาได้ที่บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากั ด (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 และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสีย งลงคะแนน หรือ
แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะนาส่งแบบคาสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่ง
ระบุวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์
และตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์
ของตน โดยกรอกแบบคาสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น
(ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 21 เมษายน 2559
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(นายกิติชัย สินเจริญกุล)
กรรมการ

หมายเหตุ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 และเอกสารประกอบ
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sritranggroup.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสาหรับผู้ถือหุ้น”
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559

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