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วันที่ 23 มีนาคม 2561
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
รายงานประจาปี 2560 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษทั สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 จัดทาในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการ
ทีอ่ อกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
และแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ www.sritranggroup.com)
ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
แผนทีโ่ ดยสังเขปแสดงสถานทีจ่ ดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสันติภาพ
ชัน้ 7 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที
้ ่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ทางบริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จดั ทารายงานการประชุมส่งตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษทั (www.sritranggroup.com)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2560 ได้บนั ทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามทีไ่ ด้มมี ติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสาเนารายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 (สิง่ ที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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2. รับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และพิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของ
บริษทั ประจาปี 2560 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ได้สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 โดยรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัท
มหาชนจากัดและข้อบังคับบริษัท ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ทีผ่ ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทัง้ นี้ ข้อ มู ล งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ของบริษัท สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั
หน่วย:ล้านบาท

รายการ

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2559

สินทรัพย์รวม

59,707.78

55,958.55

43,594.91

36,886.65

หนี้สนิ รวม

36,430.89

36,046.64

24,366.69

23,798.96

รายได้รวม

89,386.99

77,265.52

52,043.74

38,335.07

กาไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่)

(1,437.05)

(757.99)

2,668.48

(911.90)

(1.05)

(0.57)

1.95

(0.69)

กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่แนบท้ายรายงานประจาปี 2560 ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม และบริษัทได้ทาการเผยแพร่รายงานประจาปี ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั แล้ว (www.sritranggroup.com)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
เห็น สมควรเสนอให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น รับ ทราบผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2560 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินแนบ
ท้ายรายงานประจาปี 2560 ของบริษทั ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ปั จจุบนั บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี้
ต้องไม่เกินกาไรสะสมของบริษัททีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริษทั ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษทั ร่วม รวมทัง้
บริษทั ร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจาเป็ นของเงินทุนทีจ่ ะรองรับการเติบโตของบริษทั ใน
-2-

อนาคต สถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่บริษัท คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริษทั เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพ
จากผลประกอบการของบริษทั ในรอบปี 2560 แม้ว่าบริษทั มีกาไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 2,668.48
ล้านบาท ซึ่งได้รวมเงินปั นผลรับจานวน 4,827.10 ล้านบาท และบริษัทได้นาเงินปั นผลดังกล่าวคืนเงินกู้ยืม
สถาบันการเงินที่ได้นามาซื้อหุ้นบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด แล้ว ดังนัน้ หากพิจารณาผลการ
ดาเนิ น งานก่ อ นเงิน ปั น ผลรับ บริษัท มีผ ลขาดทุ น 2,158.62 ล้า นบาท ตามรายละเอีย ดในงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ ในปลายปี 2560 ทีผ่ ่านมา บริษทั ได้ทาการเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ เดิม เพื่อสนับสนุ นการซื้อ
ธุรกิจ ขยายกาลังการผลิต และคืนเงินกูบ้ างส่วน ดังนัน้ เพื่อเป็ นการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ใน
สภาวะทีอ่ ุตสาหกรรมยางยังมีความผันผวนและราคายางอยู่ในระดับต่า รวมถึงการรักษาสภาพคล่องเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษทั ต่อไป บริษทั จึงของดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั งิ ดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2560 ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษทั กาหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปี น้ีกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระมีจานวน 4 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
นายลี พอล สุเมธ

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสทิ ธิท่จี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้เข้ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั ได้อกี ทัง้ นี้ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระ ทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษทั เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตัง้ นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล และ
นายลี พอล สุเมธ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มคี วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และบุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ
ถึงแม้ว่านายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ จะดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แล้ว แต่ บุคคลดังกล่าว
ยังคงมีความเป็ นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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ทัง้ นี้ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระปรากฏตาม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึง่ เข้มกว่าข้อกาหนดตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด และข้อ บัง คับ ของบริษั ท ก าหนดว่ า
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ิ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ
เช่น ธุรกิจและผลการดาเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึง่
ค่าตอบแทนรายตาแหน่งปี น้ีจะเท่ากับปี ทผ่ี ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
ตามที่ได้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการพิ
่
จารณาค่าตอบแทน จึง
เห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น อนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2561 รวมเป็ นเงิน
จานวนไม่เกิน 8,028,000 บาท ซึง่ เท่ากับปี ทผ่ี ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ

804,000 บาท/คน/ปี

- กรรมการบริษทั

600,000 บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

936,000 บาท/คน/ปี

- กรรมการตรวจสอบ

744,000 บาท/คน/ปี

ทัง้ นี้ รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม

6. พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญ
ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีซง่ึ มีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชีย่ วชาญ และ
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ ประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบบัญ ชี รวมถึงปริมาณงานและอัตรา
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้บริษัทเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีในปี 2561 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด เป็ นบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เนื่องจาก (1) เป็ นสานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีท่ีมี
มาตรฐานทางานทีท่ ดั เทียมกับสานักงานสอบบัญชีปัจจุบนั ของบริษทั (2) มีคุณสมบัตแิ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั (3) ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
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ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทาให้มคี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ (4) มีความตัง้ ใจ
และแสดงออกถึงความต้องการในการให้บริการ (5) เป็ นสานักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับรายอื่น จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
3. นายณัฐวุฒ ิ สันติเพ็ชร

เลขทีใ่ บอนุญาต
3930
5874
5730

ปี ทส่ี อบบัญชีให้บริษทั ในรอบ
ระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมา
-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ผี ู้สอบ
บัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตอื่นของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด แทนได้
สาหรับปี 2561 บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยอีก
9 แห่งเป็ นจานวนเงินรวม 8,929,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจานวน 5,659,000 บาท
และค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยจานวน 3,270,000 บาท ซึง่ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 16.75
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปี ทผ่ี ่านมาได้ดงั นี้
หน่วย : บาท

2561
4,249,000
4,680,000
8,929,000

ค่าสอบบัญชีงบประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

2560
5,925,000
4,800,000
10,725,000

นอกจากนี้ บริษทั ได้ใช้บริการผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยทีอ่ ยู่ต่างประเทศจากสานัก งานสอบบัญชีเดียวกันและ
บางบริษทั ย่อยใช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ๆ ทัง้ นี้ การเลือกใช้ผสู้ อบบัญชีของแต่ละบริษทั จะพิจารณา
จากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็ นหลัก สาหรับบริษทั ย่อยทีอ่ ยู่ต่างประเทศทีใ่ ช้บริการสานัก
งานสอบบัญชีอ่นื คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ดังมี
รายชื่อดังกล่าวข้างต้น และกาหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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7. พิ จารณาอนุ ม ั ติ ลดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากจ านวน 1,536,000,000 บาท เป็ นจ านวน
1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ ยงั มิ ได้นาออกจาหน่ ายจานวน 2 หุ้น มูลค่าที่ ตรา
ไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และแก้ ไขเพิ่ มเติ มหนั งสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการลดทุ นจด
ทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษทั มีหนุ้ สามัญทีเ่ หลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในปี 2560 จานวน 2 หุน้ จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,536,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,535,999,998 บาท โดยการ
ตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นาออกจาหน่ ายจานวน 2 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,535,999,998 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)
1,535,999,998 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
1,535,999,998 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
- หุน้ (
)”

ทัง้ นี้ การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น ต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ อาจมีการแก้ไขหรือเพิม่ เติมถ้อยคาตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุมตั ลิ ด
ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,536,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นาออกจาหน่ ายจานวน 2 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1
บาท และอนุ มตั ใิ ห้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจ
่ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
8. พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33 และ ข้อ 52
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่อ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 5 นอกจากนี้ เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทข้อ 52 ไม่ใช้บงั คับกับบริษัทแล้ว ตาม
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากปั จจุบนั บริษทั มีสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั บนกระดาน
หลักของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ในตลาดรอง จึงเห็นสมควรให้ตดั ข้อนี้ทง้ิ ทัง้ นี้ รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษทั ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 และตัดข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52
ออกทัง้ ข้อ เนื่องจากไม่ใช้บงั คับกับบริษทั แล้ว
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจ
่ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
9. พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยขอให้เตรีย ม
หลักฐานทีต่ ้องใช้เพื่อการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดู
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7)
เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ จึงใคร่ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ้น
และ/หรือท่านผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้ อมหลักฐานการแสดง
ตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
นอกจากนี้เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ผี ู้ถอื หุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ลงมติแทน ผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการผู้รบั มอบฉันทะตามสิง่ ที่ ส่งมาด้วย 9 และส่ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่ วยงานเลขานุ การบริษทั อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ ที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษทั ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2561
และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะซึง่ มีเอกสารเป็ นจานวนมากทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน หรือกองทุน
รวม หรือผู้รกั ษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สทิ ธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถอื หุน้ บริษัทใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่ง
มายังหน่วยงานเลขานุการบริษทั ตามทีอ่ ยู่ดงั กล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 24 เมษายน 2561 จักขอบคุณยิง่
ผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2560 ในรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าว
มาได้ท่ีบ ริษัท ศรีต รังแอโกรอิน ดัสทรี จ ากั ด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็ก ซ์
ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ ที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 662 207-4500 ต่อ 1802 หรือ 1805 โทรสาร 662 108-2244
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อนึ่ง ผูฝ้ ากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซ่งึ มีหุน้ ของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้กบั
CDP ไม่ถอื เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามกฎหมายไทย และไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือ
แต่งตัง้ ผู้รบั มอบฉันทะ ทัง้ นี้ CDP จะนาส่งแบบคาสังการออกเสี
่
ยงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่ง
ระบุวาระการประชุมทีจ่ ะมีการพิจารณาให้แก่ผฝู้ ากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผูฝ้ ากหลักทรัพย์
และตัวแทนรับฝากสามารถสังให้
่ CDP ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุน้ ซึง่ ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์
ของตน โดยกรอกแบบคาสังการออกเสี
่
ยงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น
(ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 18 เมษายน 2561

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล)
กรรมการ
หมายเหตุ

ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 และเอกสารประกอบ
ในเว็บไซต์ของบริษทั www.sritranggroup.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสาหรับผูถ้ อื หุน้ ”
ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2561

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