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       วนัที ่23 มนีาคม 2561 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 (เอกสารประกอบวาระที ่1) 
 2. รายงานประจ าปี 2560 พรอ้มดว้ยงบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่     

31 ธนัวาคม 2560 จดัท าในรปูแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที ่2) 
 3. ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการ  

ทีอ่อกตามวาระ และนิยามกรรมการอสิระ (เอกสารประกอบวาระที ่4) 

 4. ขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที ่5) 
 5. รายละเอยีดการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั (เอกสารประกอบวาระที ่8) 
 6. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 7. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุม 
 8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข (ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก 

และแบบ ค ไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.sritranggroup.com) 
 9. ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  
 10. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
 11. แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถานทีจ่ดัประชุม  

 ด้วยคณะกรรมการของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) ( “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสนัติภาพ  
ชัน้ 7 โรงแรมลกีาร์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยมรีะเบยีบ
วาระการประชุมดงันี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  ทางบรษิัทได้จดัท ารายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2560 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานดงักล่าวใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.sritranggroup.com) 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 
2560 ไดบ้นัทกึรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามทีไ่ด้มมีตไิวแ้ล้ว ตามรายละเอยีดในส าเนารายงานการ
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 (สิง่ที่ส่งมาด้วย 1) จงึเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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2. รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 โดยรายละเอยีด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัท
มหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบับรษิัทซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน  
(งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทัทีผ่่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชเีสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

ทัง้นี้  ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560      
สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  

ขอ้มลูงบการเงนิเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษิทั 
          หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สนิทรพัยร์วม 59,707.78 55,958.55 43,594.91 36,886.65 

หนี้สนิรวม 36,430.89 36,046.64 24,366.69 23,798.96 

รายไดร้วม 89,386.99 77,265.52 52,043.74 38,335.07 

ก าไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) (1,437.05) (757.99) 2,668.48 (911.90) 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท/หุน้) (1.05) (0.57) 1.95 (0.69) 
 

รายละเอยีดงบการเงนิปรากฏอยู่แนบทา้ยรายงานประจ าปี 2560 ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บั
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุม และบรษิัทได้ท าการเผยแพร่รายงานประจ าปีดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัแลว้ (www.sritranggroup.com)  

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2560 และเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัประจ าปี 2560 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยรายละเอยีดปรากฏอยู่ในงบการเงนิแนบ
ทา้ยรายงานประจ าปี 2560 ของบรษิทั ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

3. พิจารณาอนุมติังดจา่ยเงินปันผลของบริษทัประจ าปี 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ปัจจุบนั บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธ ิทัง้นี้ 
ต้องไม่เกนิก าไรสะสมของบรษิัททีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยค านึงถึงสถานะทางการเงนิ ผลการ
ด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทั ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม รวมทัง้
บรษิทัร่วมทุน (Joint Venture) รวมถงึการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงนิทุนทีจ่ะรองรบัการเตบิโตของบรษิทัใน
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อนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ และผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที่บรษิัทคาดว่าจะมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมเีสถยีรภาพ  

จากผลประกอบการของบรษิทัในรอบปี 2560 แมว้่าบรษิทัมกี าไรตามงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 2,668.48 
ล้านบาท ซึ่งได้รวมเงนิปันผลรบัจ านวน 4,827.10 ล้านบาท และบรษิัทได้น าเงนิปันผลดงักล่าวคนืเงนิกู้ยืม
สถาบนัการเงนิที่ได้น ามาซื้อหุ้นบรษิัท ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั แล้ว ดงันัน้ หากพจิารณาผลการ
ด าเนินงานก่อนเงินปันผลรบั บริษัทมีผลขาดทุน 2,158.62 ล้านบาท ตามรายละเอียดในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ นอกจากนี้ ในปลายปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัไดท้ าการเพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อสนับสนุนการซื้อ
ธุรกจิ ขยายก าลงัการผลติ และคนืเงนิกูบ้างส่วน ดงันัน้เพื่อเป็นการรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัใน
สภาวะทีอุ่ตสาหกรรมยางยงัมคีวามผนัผวนและราคายางอยู่ในระดบัต ่า รวมถงึการรกัษาสภาพคล่องเพื่อรองรบั
การขยายธุรกจิของบรษิทัต่อไป บรษิทัจงึของดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2560 ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกในจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน  1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระมจี านวน 4 ท่านคอื 

1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ  
2. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล  กรรมการ 
3. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล  กรรมการ 
4. นายล ีพอล สเุมธ   กรรมการ 

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

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิทั เหน็สมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้นายประกอบ วศิษิฐ์กจิการ นายไวยวุฒิ สนิเจรญิกุล นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล และ  
นายล ีพอล สุเมธ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวามรู้
ความสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และบุคคล
ดงักล่าวมคีุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอสิระ 
ถึงแม้ว่านายประกอบ วศิษิฐ์กจิการ จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระเกนิกว่า 9 ปีแล้ว แต่บุคคลดงักล่าว
ยงัคงมคีวามเป็นอสิระ สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระปรากฏตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 และนิยามของกรรมการอสิระซึง่เขม้กว่าขอ้ก าหนดตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

5. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า
กรรมการมีสทิธิได้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์  
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตัิ 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ 
เช่น ธุรกจิและผลการด าเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรยีบเทยีบอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ซึง่
ค่าตอบแทนรายต าแหน่งปีนี้จะเท่ากบัปีทีผ่่านมา 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั ตามที่ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จงึ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทประจ าปี 2561 รวมเป็นเงิน
จ านวนไม่เกนิ 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 1 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดัซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชซีึง่มคีุณสมบตั ิคุณภาพ มาตรฐาน ความเชีย่วชาญ และ
ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชี รวมถึงปรมิาณงานและอตัรา
ค่าตอบแทน จงึเหน็สมควรใหบ้รษิัทเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชใีนปี 2561 จากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ 
เอบเีอเอส จ ากดั เป็นบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เนื่องจาก (1) เป็นส านักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชทีี่มี
มาตรฐานท างานทีท่ดัเทยีมกบัส านักงานสอบบญัชปัีจจุบนัของบรษิทั (2) มคีุณสมบตัแิละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั (3) ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
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ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด ท าใหม้คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่(4) มคีวามตัง้ใจ
และแสดงออกถงึความต้องการในการใหบ้รกิาร (5) เป็นส านักงานสอบบญัชสีากลและค่าสอบบญัชอียู่ในระดบัที่
เหมาะสมเมื่อเทยีบกบัรายอื่น  จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั ส านกังาน อวีาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2561 โดยมรีายชื่อดงันี้  
 

รายชื่อผูส้อบบญัช ี เลขทีใ่บอนุญาต 
ปีทีส่อบบญัชใีหบ้รษิทัในรอบ
ระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

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

 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท และในกรณีที่ผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตอื่นของบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั แทนได ้ 

ส าหรบัปี 2561 บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดเ้สนอค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบริษทัและบรษิทัย่อยอกี 
9  แห่งเป็นจ านวนเงนิรวม 8,929,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชเีฉพาะบรษิัทจ านวน 5,659,000  บาท 
และค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจ านวน 3,270,000 บาท ซึง่ค่าสอบบญัชดีงักล่าวลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 16.75 
ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนรอบปีทีผ่่านมาไดด้งันี้ 

หน่วย : บาท 
 

 2561 2560 
ค่าสอบบญัชงีบประจ าปี 4,249,000  5,925,000 
ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 4,680,000 4,800,000 
รวมค่าสอบบญัชี 8,929,000 10,725,000 

 

นอกจากนี้ บรษิทัไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยทีอ่ยู่ต่างประเทศจากส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนัและ
บางบรษิทัย่อยใชบ้รกิารจากส านกังานสอบบญัชอีื่นๆ ทัง้นี้ การเลอืกใชผู้ส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิทั จะพจิารณา
จากคุณภาพการใหบ้รกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั ส าหรบับรษิทัย่อยทีอ่ยู่ต่างประเทศทีใ่ชบ้รกิารส านัก
งานสอบบญัชอีื่น คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

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

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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7.  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน  1,536,000,000 บาท เป็นจ านวน 
1,535,999,998 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เน่ืองจากบรษิทัมหีุน้สามญัทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการ
ถอืหุ้นในปี 2560 จ านวน 2 หุน้ จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก
ทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,536,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,535,999,998 บาท โดยการ
ตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 2 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงันี้  

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,535,999,998 บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่น
เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,535,999,998  หุน้ (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่น
เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,535,999,998  หุน้ (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่น
เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ -   หุน้ (        -        )” 

ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธติามทีก่ล่าวมาขา้งต้น ต้องน าไปจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่อาจมกีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิถอ้ยค าตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัลิด
ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,536,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 
1,535,999,998 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 2 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 1 
บาท และอนุมตัใิห้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทั 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

8. พิจารณาอนุมติัแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 33 และ ข้อ 52 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่
แกไ้ขเพิม่เติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จงึเหน็สมควรใหแ้ก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 33 โดยมรีายละเอยีด
ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 5 นอกจากนี้ เนื่องจากขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 52 ไม่ใช้บงัคบักบับรษิัทแล้ว ตาม
กฎหมายของประเทศสงิคโปร ์เน่ืองจากปัจจุบนับรษิทัมสีถานะการจดทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทับนกระดาน
หลกัของตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรใ์นตลาดรอง จงึเหน็สมควรใหต้ดัขอ้น้ีทิง้ ทัง้นี้ รายละเอยีดการแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบรษิทัปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่
แก้ไขเพิม่เติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560  และตดัขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 52 
ออกทัง้ขอ้ เน่ืองจากไม่ใชบ้งัคบักบับรษิทัแลว้  

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

9.  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบรษิัทเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว โดยขอให้เตรยีม
หลกัฐานทีต่้องใชเ้พื่อการประชุมผูถ้อืหุน้ดงัมรีายละเอยีดในเอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม (โปรดดู
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7) 

เพื่อให้การลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึใคร่ขอให้ท่านผูถ้ือหุ้น 
และ/หรอืท่านผูร้บัมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึ่งพมิพ์บารโ์คด้ไวแ้ลว้ พร้อมหลกัฐานการแสดง
ตนในการเขา้ร่วมประชุมมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัลงมตแิทน ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉนัทะใหแ้ก่
กรรมการอิสระของบริษัทดงัมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการผู้รบัมอบฉันทะตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 9 และส่ง
หนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมายงัหน่วยงานเลขานุการบรษิทั  อาคารปารค์เวนเชอร์ อโีค
เพลก็ซ ์หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ที ่17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 
10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจงึขอความร่วมมอืสง่มายงับรษิทั ก่อนวนัที ่24 เมษายน 2561 

และเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะซึง่มเีอกสารเป็นจ านวนมากทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ หรอืกองทุน
รวม หรอืผู้รกัษาหลกัทรพัย์ใหแ้ก่นักลงทุนในการใชส้ทิธแิทนผู้มอบฉันทะในวนัประชุมผู้ถอืหุน้ บรษิัทใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อใหบ้รษิัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่ง
มายงัหน่วยงานเลขานุการบรษิทัตามทีอ่ยู่ดงักล่าวขา้งตน้ก่อนวนัที ่24 เมษายน 2561 จกัขอบคุณยิง่ 

ผูถ้ือหุ้นท่านใดมคีวามประสงค์ขอรบัรายงานประจ าปี 2560 ในรูปเล่ม ท่านสามารถตดิต่อขอเอกสารดงักล่าว 
มาได้ที่บริษัท ศรตีรงัแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ที ่17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330    
โทร 662 207-4500 ต่อ 1802 หรอื 1805 โทรสาร 662 108-2244 
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อนึ่ง ผูฝ้ากหลกัทรพัยแ์ละตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัยซ์ึ่งมหีุน้ของบรษิัทฝากไว้ในบญัชหีลกัทรพัย์ซึง่เปิดไวก้บั 
CDP ไม่ถอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามกฎหมายไทย และไม่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน หรอื
แต่งตัง้ผู้รบัมอบฉันทะ ทัง้นี้ CDP จะน าส่งแบบค าสัง่การออกเสยีงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่ง
ระบุวาระการประชุมทีจ่ะมกีารพจิารณาใหแ้ก่ผูฝ้ากหลกัทรพัยแ์ละตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย ์ผูฝ้ากหลกัทรพัย์
และตวัแทนรบัฝากสามารถสัง่ให ้CDP ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ซึง่ฝากไวใ้นบญัชหีลกัทรพัย์
ของตน โดยกรอกแบบค าสัง่การออกเสยีงลงคะแนนและจดัส่งแบบดงักล่าวมายงั CDP ภายในเวลา 17.00 น 
(ตามเวลาในสงิคโปร)์ ของวนัที ่18 เมษายน 2561 

 

ขอแสดงความนบัถอื 
โดยมตคิณะกรรมการ 

 

(นายกติชิยั สนิเจรญิกุล) 
กรรมการ 

หมายเหตุ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดหูนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 และเอกสารประกอบ
ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.sritranggroup.com หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ์/ขอ้มูลส าหรบัผูถ้อืหุน้” 
ไดต้ัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2561 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


