หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562
บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.
ณ หองแกรนด คอนเวนชั่น ฮอลล บี ชั้น 8 โรงแรมลีการเดนส พลาซา
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปตย อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

PLANTATIONS

วันที่ 28 มีนาคม 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

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

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
รายงานประจาปี 2561 พร้อ มด้ว ยงบการเงิน ของบริษัท สาหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 จัดทาในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการ
ทีอ่ อกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบ ข และแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ www.sritranggroup.com)
ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
แผนทีโ่ ดยสังเขปแสดงสถานทีจ่ ดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอโกรอิน ดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ได้มีม ติให้เรีย ก
ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 ในวัน อัง คารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้ อ งแกรนด์
คอนเวนชัน่ ฮอลล์ บี ชัน้ 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ทางบริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ป ระชุม และได้จดั ทารายงานการประชุ มส่งตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษทั (www.sritranggroup.com)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
รายงานการประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวัน ที่ 26 เมษายน
2561 ได้บนั ทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มมี ติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสาเนารายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 และพิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นของ
บริษทั ประจาปี 2561 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 โดยรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดตาม QR Code (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2) นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับบริษทั ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุล
และบัญชีกาไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ) ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษัททีผ่ ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการประชุม สามัญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
ทัง้ นี้ ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั
หน่วย:ล้านบาท

รายการ

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

สินทรัพย์รวม

55,748.10

59,707.78

41,296.94

43,594.91

หนี้สนิ รวม

30,648.33

36,430.89

20,594.01

24,366.69

รายได้รวม

73,492.80

89,386.99

41,127.90

52,043.74

2,064.36

(1,437.05)

1,673.14

2,668.48

1.34

(1.05)

1.09

1.95

กาไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่)
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่แนบท้ายรายงานประจาปี 2561 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ตามสิง่ ที่ส่ง
มาด้วย 2 ซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม และบริษัทได้ทาการเผยแพร่รายงานประจาปี
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว (www.sritranggroup.com)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
เห็ น สมควรเสนอให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รับ ทราบผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2561 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอีย ดปรากฏอยู่ในงบการเงินแนบ
ท้ายรายงานประจาปี 2561 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ประจาปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
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สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน สารองนี้ จะมีจานวนไม่น้ อยกว่ าร้อยละสิบของทุ นจดทะเบีย น และห้ามบริษัท
จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
เนื่องจากบริษทั ได้จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้แล้ว ดังนัน้
บริษทั จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายอีก
ปั จจุบนั บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกาไรสะสมของ
บริษทั ทีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของ
บริษทั ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษทั ร่วม รวมทัง้ บริษัทร่วมทุ น (Joint Venture)
รวมถึงการคาดการณ์ ความจาเป็ นของเงินทุ นที่จะรองรับการเติบ โตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ ภาวะ
เศรษฐกิจ และผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่บ ริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทเพื่อให้
การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพ
ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษัท มีก าไรสุท ธิต ามงบการเงิน รวม จานวน 2,146 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรีย บเทียบการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี 2559 – 2561 แสดงได้ดงั นี้
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 – 2561
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

กาไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)

2,146

(1,418)

(758)

กาไรสุทธิต่อหุน้ งบการเงินรวม (บาท)

1.34

(1.05)

(0.59)

จานวนเงินปั นผลประจาปี ต่อหุน้ (บาท)

*0.65

-

0.40

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )

**0.25

-

-

เงินปั นผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )

0.40

-

0.40

1,536

1,536

1,280

998

-

512

46.52

-

N/A

จานวนหุน้
รวมจานวนเงินปั นผลจ่าย (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายปั นผลเทียบกาไรสุทธิของ
งบการเงินรวม (%)
* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
** รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561)

นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ควรรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2561 ดังนี้
บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินการงานตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามมติ
ของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยอนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 384 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิส่วนที่ได้หกั ผล
ขาดทุนสะสมยกมาไม่ เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญ ชีปัจจุบนั ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุ คคลธรรมดาไม่ได้รบั
เครดิตในการคานวณภาษีเงินปั นผล โดยจ่ายเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
จากการพิจ ารณาปั จ จัย ต่ า งๆ และความสามารถด้านกระแสเงิน สดใน
ปั จจุบนั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื
หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 998.40 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 46.52 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในปั จจุบนั โดยบริษทั ได้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 384 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ดังนัน้ บริษทั ยังคงเหลือเงินปั นผลต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ น
เงินจานวนทัง้ สิน้ 614.40 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิส่วนที่ได้หกั ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อน
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบั เครดิตในการคานวณภาษีเงินปั นผล
หากการจ่ า ยเงิน ปั น ผลดัง กล่ า วได้ ร ับ การอนุ ม ัติ จ ากผู้ ถือ หุ้ น ในการประชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจ าปี 2561
คณะกรรมการบริษั ท ก าหนดวัน ก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้ น ที่มีสิท ธิร ับ เงิน ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 10
พฤษภาคม 2562
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซ่งึ เปิ ดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้กบั ตัวแทนรับฝาก
หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีสทิ ธิ
ได้รบั เงินปั นผลประจาปี 2561
ทัง้ นี้ บริษทั กาหนดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายไชยยศ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสทิ ธิท่จี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้เข้ามาดารง
ตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ได้อกี ทัง้ นี้ ประวัติของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระ ทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษทั เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตัง้ นางสาวอานุ สรา จิตต์มิตรภาพ นายเฉลิมภพ แก่นจัน นายเกรียง ยรรยงดิลก และ
นายไชยยศ สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มี
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และ
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บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในส่วนของกรรมการ
อิสระ ถึงแม้ว่านายเกรียง ยรรยงดิลก จะดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แล้ว แต่บุคคลดังกล่าว
ยังคงมีความเป็ นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระปรากฏตาม
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกาหนดตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษทั กาหนดว่ากรรมการ
มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ิ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ
เช่น ธุรกิจและผลการดาเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่ง
ค่าตอบแทนรายตาแหน่งปี น้ีจะเท่ากับปี ทผ่ี ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
ตามที่ได้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการพิ
่
จารณาค่าตอบแทน จึง
เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2562 รวมเป็ นเงินจานวน
ไม่เกิน 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 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัดซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญ
ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ประจาปี
ทีผ่ ่านมา ตลอดจนคุณสมบัตแิ ละการให้ค วามเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท/ บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทาให้มคี วามเป็ น
อิสระในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ เป็ นสานักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมคี วามเหมาะสม จึง
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2562 โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี

เลขทีใ่ บอนุญาต

1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
3. นายณัฐวุฒ ิ สันติเพ็ชร

3930
5874
5730

ปี ทส่ี อบบัญชีให้บริษทั ในรอบ
ระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมา
2561
-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชี
รับ อนุ ญ าตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บ ริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญ ชีรบั
อนุญาตอื่นของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด แทนได้
สาหรับปี 2562 บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยอีก 9
แห่งเป็ นจานวนเงินรวม 9,624,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษทั จานวน 6,100,000 บาท และค่า
สอบบัญชีของบริษัทย่อยจานวน 3,524,000 บาท ซึง่ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 7.8 ตาราง
ด้านล่างแสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปี ทผ่ี ่านมาได้ดงั นี้
หน่วย : บาท

2562
4,944,000
4,680,000
9,624,000

ค่าสอบบัญชีงบประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

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

นอกจากนี้ บริษทั ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกันและ
บางบริษทั ย่อยใช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ๆ ทัง้ นี้ การเลือกใช้ผสู้ อบบัญชีของแต่ละบริษทั จะพิจารณา
จากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็ นหลัก สาหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศทีใ่ ช้บริการสานัก
งานสอบบัญชีอ่นื คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษั ท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั 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 จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรีย นเชิญ ท่ านผู้ ถือหุ้น ของบริษัท เข้าร่วมประชุ ม ตามวัน เวลา และสถานที่ด ังกล่ าว โดยขอให้เตรีย ม
หลักฐานทีต่ อ้ งใช้เพื่อการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสงิ่
ทีส่ ง่ มาด้วย 6)
เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
และ/หรือท่านผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตน
ในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
นอกจากนี้เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ ของผู้ถื อหุ้นในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ลงมติแทน ผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษทั ดังมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการผูร้ บั มอบฉันทะตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 และส่งหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่ วยงานเลขานุ การบริษัท อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ ที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษทั ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562
และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะซึง่ มีเอกสารเป็ นจานวนมากทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน หรือกองทุน
รวม หรือผู้รกั ษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สทิ ธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่ง
มายังหน่วยงานเลขานุการบริษทั ตามทีอ่ ยู่ดงั กล่าวข้างต้นภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 จักขอบคุณยิง่
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2561 ในรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าว มา
ได้ ท่ีบ ริษั ท ศรีต รัง แอโกรอิน ดัส ทรี จ ากั ด (มหาชน) สาขากรุ ง เทพฯ อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโ คเพล็ก 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
อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซ่งึ มีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซ่งึ เปิ ดไว้กบั
CDP ไม่ถอื เป็ นผูถ้ อื หุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย และไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือ
แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี้ CDP จะนาส่งแบบคาสังการออกเสี
่
ยงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึง่ ระบุ
วาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผูฝ้ ากหลักทรัพย์และ
ตัวแทนรับฝากสามารถสังให้
่ CDP ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุน้ ซึง่ ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน
โดยกรอกแบบคาสังการออกเสี
่
ยงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลา
ในสิงคโปร์) ของวันที่ 22 เมษายน 2562
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล)
กรรมการ
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หมายเหตุ

ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 และเอกสารประกอบ
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sritranggroup.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสาหรับผู้ถือหุ้น ”
ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2562

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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