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รายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ของ
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เริม่ ประชุมเวลา 10.30 น.
ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน่ ฮอลล์ บี ชัน้ 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มี
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองจานวน 19 คน และผู้รบั มอบฉันทะจานวน 146 คน รวมทัง้ สิ้น 165 คน นับ
จานวนหุน้ ได้ 894,508,325 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.24 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์
ประชุม ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนา
กรรมการจานวน 9 ท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุม คิดเป็ นร้อยละ 75 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายไชยยศ สินเจริญกุล
กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
นายหลี่ ซื่อเฉียง
กรรมการ
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง และผูจ้ ดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
นายเกรียง ยรรยงดิลก
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายสมัชชา โพธิถาวร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
์
พิจารณาค่าตอบแทน

จากนัน้ ได้แนะนาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1.

นางสาวชมพูนุท บุญสัมพันธ์ และนายวันปิ ยะ สินธุวนิช แห่งบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด ซึง่ เป็ น
ทีป่ รึกษาทางการเงิน

2.

นางสาวพัชรพร ภู่ทรานนท์ แห่งบริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษา
กฎหมาย

3.

นางสาวมณฑาทิพย์ ธุระกิจจานง ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษทั กฎหมายสยามนิตธิ รรม จากัด
ทาหน้าทีเ่ ป็ น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับบริษทั รวมถึงเป็ นพยานในการนับคะแนน

4.

นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วฒ
ั นชัย เลขานุการบริษทั

เนื่องจากนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับ
ของบริษทั ได้กาหนดว่าในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ รองประธานกรรมการ จึงทาหน้าทีเ่ ป็ น
ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 และกล่าวต้อนรับ
ผูถ้ อื หุน้
ก่อนเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทาการชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบ
ถึงวิธีป ฏิบ ัติในการประชุ ม การออกเสีย งลงคะแนน และการนับ คะแนนเสียงของผู้ถือ หุ้น ในแต่ ละวาระ ดังนี้ การ
ลงคะแนนเสียงจะเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนทัง้ หมด 3 ระเบียบวาระ
การประชุม จานวน 3 ใบ ประธานชี้แจงรายละเอียดแต่ ละระเบียบวาระ เมื่อชี้แจงเสร็จจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
ซักถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระนัน้ ๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนทีจ่ ะทาการลงมติ โดยขอให้ผถู้ ือ
หุน้ ทีต่ ้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครัง้ เมื่อได้ลงมติ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้ผถู้ อื หุ้นลงลายมือชื่อที่มุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบ
วาระ เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยประธานจะ
สอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึน้ และท่านใด “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึน้ ถ้ามีท่านใดยกมือขึน้ จะมี
เจ้าหน้าทีเ่ ดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาประมวลผล ส่วนท่านทีไ่ ม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย” ในการรวมผลคะแนน
บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และ
ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ
บัตรลงคะแนนเสียงใดทีไ่ ม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไป
ทางใด จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย ” เช่น การทาเครื่องหมายทัง้ ในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออก
เสีย ง” หรือ ท าเครื่อ งหมายไม่ ช ัด เจน หรือ ขีด ฆ่ า เครื่อ งหมายใดๆ โดยไม่ ลงชื่อ ก ากับ บริเวณที่ข ีด ฆ่ า หรือ ไม่ ท า
เครื่องหมายใดๆ ในบัตรไว้ เป็ นต้น
กรณีผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออก
เสียง และกาหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื
หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะ บริษทั ได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว
วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดาเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมี
ข้อซักถาม
อนึ่ง ก่อนเริม่ การประชุมวาระที่ 1 มีผถู้ อื หุน้ ทยอยมาประชุมเพิม่ อีก จึงมีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 20 คน และผู้รบั มอบฉันทะจานวน 146 คน รวมทัง้ สิน้ 166 คน นับจานวนหุ้นได้ 894,520,325 หุ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 58.24 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานจึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณา จากนัน้ เปิ ดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยใดๆ ทีป่ ระชุมจึงพิจารณา และมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามทีเ่ สนอ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

894,452,805
67,520

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.01

จากนัน้ ก่อนเริม่ การประชุมวาระที่ 2 มีผถู้ ือหุน้ ทยอยมาประชุมเพิม่ อีก จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองจานวน 22 คน และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 146 คน รวมทัง้ สิน้ 168 คน นับจานวนหุน้ ได้ 895,385,325 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 58.29 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
2. พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริ ษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริ ษัทย่อยของ
STGT (“โครงการ STGT ESOP”)
ประธานแจ้งต่ อ ที่ป ระชุม ว่า ตามที่บ ริษัท ได้แจ้งข่าวต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลัก
ทรัพ ย์ฯ ”) โดยได้รายงานมติท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่อ นุ ม ัติ
แผนการออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ย่อยของบริษทั คือบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) หรือ STGT ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก หรือการ Spin-Off และการนา STGT เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยสัดส่วนหุ้นทีจ่ ะเสนอขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก หรือ IPO เป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 31.00
ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของ STGT ภายหลังการ IPO และอนุ มตั มิ อบอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือบุคคลที่
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ม อบอานาจ เป็ น ผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอีย ดอื่น ๆ รวมทัง้ กระท าการที่
เกีย่ วข้องกับแผน Spin-Off ของ STGT นัน้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัวไปของ
่
STGT จะส่งผลให้
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยใน STGT ลดลงจากเดิมร้อยละ 81.08 เป็ นไม่ต่ากว่าร้อยละ 55.95 ของทุน
ชาระแล้วภายหลังการ IPO โดย STGT จะยังคงมีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั และงบการเงินของบริษทั ยังคงเป็ น
งบการเงินทีร่ วม STGT อยู่
เนื่องจากรายการ Spin-Off นี้ ทาให้สดั ส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน STGT ลดลง และเข้าข่ายเป็ นรายการ
จาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่มีนั ย สาคัญ ที่เข้า ข่ ายเป็ น การได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ าย
ไปซึ่งทรัพย์สนิ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 45.45 ซึ่งคานวณจากเกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน ทัง้ นี้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุ มตั แิ ผน Spin-Off บริษทั ไม่มี
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รายการจาหน่ ายไปซึง่ ต้องนามารวมคานวณขนาดรายการในครัง้ นี้ เนื่องจากขนาดรายการ Spin-Off นี้สงู กว่าร้อยละ
15.00 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ของกฎได้มาจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนัน้ บริษัทจึงมี
หน้าทีต่ ้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่าง
น้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ฯ และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ภายใน
21 วันนับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ บริษทั ได้ดาเนิน การแจ้งข่าวการ Spinoff ดังกล่าว และได้เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่ อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
นอกจากนี้บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ทีผ่ ่านมา
สืบ เนื่ อ งจากแผนการ Spin-Off ที่ได้น าเสนอข้า งต้น บริษัท เห็น ว่ าเป็ น โอกาสที่ดีท่ีจะสร้า งแรงจูงใจและ
ตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ STGT ให้มคี วาม
ตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ STGT และผู้ถือหุ้น STGT จึงประสงค์ท่จี ะออกและเสนอขายหุ้น
สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ
STGT โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั
ย่อยของ STGT หรือ โครงการ STGT ESOP จานวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท โดย
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP จะเป็ นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุน้ ทีก่ าหนดไว้เพื่อ
เสนอขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) กล่าวคือ จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายในการ IPO และเสนอขายตามโครงการ
STGT ESOP รวมกันเป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 31.00 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของ STGT ภายหลัง IPO และเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป รายละเอียดเบือ้ งต้นของโครงการ STGT ESOP ปรากฏตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 2 ซึง่ ได้มกี ารจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผูจ้ ดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็ นผูช้ แ้ี จง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นางสาวทิพย์วดี ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า โครงการ STGT ESOP มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
1)

เป็ น การสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบ ัติงานของกรรมการ ผู้บ ริห าร และ/หรือพนัก งานของ
STGT และบริษัทย่อยของ STGT ให้มคี วามตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ STGT
และผูถ้ อื หุน้

2)

เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ STGT
ที่มีผ ลงานโดดเด่ น และที่ห าทดแทนได้ย ากให้ท างานกับ STGT ต่ อ ไปในระยะยาวเพื่อ การบรรลุ
เป้ าหมายทางธุรกิจ

3)

รักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการทางานกับ STGT ต่อไปในระยะยาว

4)

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของ ทาให้มวี ตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกับผู้ ถือหุ้น และมุ่งสร้าง
STGT ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น

โดยโครงการ STGT ESOP จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ต่อกรรมการหรือ
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พนักงาน (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และขึน้ อยู่กบั ผลสาเร็จของการออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ
STGT ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และการนา STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP
ประเภทหลักทรัพย์

: หุ้นสามัญ เพิ่มทุน ของ STGT ที่ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ STGT

อายุของโครงการ

: 2 ปี นับจากวันทีห่ นุ้ สามัญของ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จานวนของหุ้นสามัญที่ออก
และเสนอขาย

: จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิด
เป็ น ไม่เกิน ร้อ ยละ 0.70 ของจานวนหุ้นที่จ าหน่ ายได้แล้ว และสิท ธิอ อกเสีย ง
ทัง้ หมดของ STGT ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ของ
STGT ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
ทัง้ นี้ จานวนหุ้น ที่อ อกและเสนอขายและมูลค่ าการเสนอขายสุด ท้ายภายใต้
โครงการ STGT ESOP จะมีการเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ของ STGT และ/หรือ ร่างหนังสือชี้ชวนของ STGT และ/หรือ
การแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

: ราคาเสนอขายต่ อ หุ้ น ตามโครงการ STGT ESOP ครัง้ แรก ณ วัน IPO จะ
เท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก (IPO Price) และราคาเสนอขายต่ อหุ้น ตามโครงการ STGT ESOP
ครัง้ ต่ อ มาในปี ที่ 1 ถึ ง ปี ที่ 2 ภายหลัง การเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ น ครัง้ แรก (IPO) จะเท่ ากับ ร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด
ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพ ย์ท่เี กี่ยวกับ การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนด
ราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า
อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ ใดครัง้ หนึ่งคานวณได้ต่ ากว่า
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ STGT จะต้องทาการเสนอขายหุ้น เพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ
ผู้ บ ริห าร และ/หรือ พนั ก งานของ STGT และบริษั ท ย่ อ ยของ STGT ตาม
โครงการ STGT ESOP ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทัง้ นี้ เพื่อให้เ ป็ นไป
ตามบทบัญ ญัต ิข องมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญ ญัต ิบ ริษ ัท มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

ระยะเวลาการเสนอขาย

: STGT จะทาการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็ นโครงการโดย STGT จะทาการ
เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ครัง้ แรก ณ วัน IPO จ านวนร้อ ยละ 40.00 ของ
จานวนหุ้น สามัญ เพิ่มทุ นซึ่งเสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือไม่ เกิน
4,000,000 หุ้น และ STGT จะทาการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามโครงการ
STGT ESOP ในปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 2 ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อก
ใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) จานวน 2 ครัง้ จานวน
ครัง้ ละร้อ ยละ 30.00 ของจานวนหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ซึ่งเสนอขายในโครงการ
STGT ESOP หรือครัง้ ละไม่เกิน 3,000,000 หุน้ โดย STGT จะดาเนินการเสนอ
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ขายให้แล้วเสร็จภายในอายุของโครงการ โดย STGT จะเริม่ เสนอขายหุน้ สามัญ
ดังกล่า ว ภายหลังจาก STGT ได้รบั การอนุ ญ าตให้เสนอขายหลัก ทรัพ ย์ต่ อ
ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) จากสานักงาน ก.ล.ต.
“วันที่มกี ารเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ” หมายถึงวันที่ทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทของ STGT หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ
STGT มีม ติห รือ อนุ ม ัติก าหนดให้เป็ น วัน เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้แ ก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT
ตามโครงการ STGT ESOP โดย STGT จะก าหนดวัน ที่มีก ารเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัท
ย่อยของ STGT เป็ นวันเดียวกันกล่าวคือ วันเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนครัง้
แรกตามโครงการ STGT ESOP เป็ นวันเดียวกับวัน IPO และการเสนอขายอีก
2 ครัง้ (การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 2 ภายหลังการ IPO) ซึง่ จะ
เสนอขายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2564 และ 2565
“วันทีม่ กี ารกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน” หมายถึง
1. สาหรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ณ วัน IPO: วันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
STGT มีมติหรืออนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ STGT เพื่อเสนอ
ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ตามโครงการ STGT ESOP ซึง่
รวมถึงการอนุมตั ริ ายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามโครงการ
STGT ESOP ซึง่ คาดว่าจะเป็ นประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
2. สาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 2 ภายหลังการ IPO:
วันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ STGT หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทของ STGT มีมติหรืออนุ มตั ริ ายชื่อผู้มสี ทิ ธิได้รบั
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามโครงการ STGT ESOP ทัง้ นี้ รายชื่อผู้มสี ทิ ธิ
ดังกล่าวจะอ้างอิงตามรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นตาม
โครงการ STGT ESOP ที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของ STGT มีมติหรือ รายชื่อ
ผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงาน ตามที่ คณะกรรมการบริหารของ STGT และ/
หรือ บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารของ STGT มอบหมายเป็ นผูก้ าหนด
เงื่อนไขการได้รบั การจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน

: กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT
ซึง่ มีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานจะต้องมีสถานะเป็ นกรรมการ หรือ
ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ STGT ณ วันที่
มีการกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนมาเป็ นระยะเวลา
ไม่ น้ อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่ อยู่ในช่ วงระยะเวลาทดลองงาน และ
จะต้องดารงสถานะเป็ น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT
และบริษทั ย่อยของ STGT ณ วันทีม่ กี ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
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2. จานวนหุ้นสามัญที่กรรมการแต่ละรายได้รบั จะมีจานวนเท่ากัน แต่ในส่วน
ของผูบ้ ริหารและพนักงาน แต่ละรายอาจได้รบั หุน้ สามัญในจานวนไม่เท่ากัน
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ตาแหน่ ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน
ความสามารถ ประสิ ท ธิ ภ าพ และการปฏิ บ ั ติ ง านที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง
ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะทาให้แก่ STGT ในอนาคต
ในกรณี ท่มี กี รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อย
ของ STGT แสดงความประสงค์ท่จี ะไม่ใช้สทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ในวันทีม่ กี ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน คณะกรรมการบริหารของ STGT และ/
หรือ บุ ค คลที่ค ณะกรรมการบริห ารของ STGT มอบหมายสามารถก าหนด
รายชื่อ ผู ้บ ริห าร และ/หรือ พนัก งานของ STGT และบริษ ัท ย่อ ยของ STGT
ท่านอื่นเพื่อให้ได้รบั สิทธิในการรับจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและ
จัดสรร โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการได้รบั การจัดสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รบั การจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจานวน
หุน้ ทีเ่ สนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP
ในการนี้ STGT อาจพิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนส่วนทีเ่ หลือจากการเสนอ
ขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยของ
บริษั ท ตามโครงการ STGT ESOP ณ วัน IPO (หากมี) เพื่อ เสนอขายต่ อ
ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรและ
จานวนที่ได้รบั การจัดสรร

: รายชื่อกรรมการของ STGT ซึ่งได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ STGT
และจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรร มีดงั นี้
รายชื่อ
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล

นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
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ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา / ประธาน
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
/ ประธานกรรมการ
สรรหา /
กรรมการบริหาร
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร

จานวนหุ้นสามัญ
ที่ได้รบั จัดสรร
ทัง้ หมด (หุ้น)
300,000

300,000

300,000

นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล

กรรมการ / ประธาน
300,000
กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง /
กรรมการบริหาร
นางอุณากร พฤฒิธาดา
กรรมการ / กรรมการ
300,000
อิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
นายวีรกร อ่องสกุล
กรรมการ / กรรมการ
300,000
อิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
/ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล
กรรมการ / กรรมการ
300,000
สรรหา / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
/ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง /
กรรมการบริหาร
นางสาวธนวรรณ เสงีย่ มศักดิ ์ กรรมการ /
300,000
กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล
กรรมการ /
300,000
กรรมการบริหาร
นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ ์
กรรมการ /
300,000
กรรมการบริหาร
นายเฉีย ชี ปิ ง
กรรมการ
300,000
นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
กรรมการ / กรรมการ
300,000
อิสระ
ทัง้ นี้ ไม่มกี รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT รายใดทีไ่ ด้รบั การ
จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT เกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจานวนหุ้นที่
เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP
นอกจากนี้ กรรมการที่ดารงตาแหน่ งผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน จะไม่ได้รบั
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนสาหรับตาแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอีก
อนึ่ง การจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP
จะไม่ ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม ครอบครัว สิน เจริญ กุ ล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย นายไวยวุ ฒิ
สินเจริญกุล นายกิติชยั สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ นางวรดี สินเจริญกุล
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล นายสมหวัง สินเจริญ กุล นายวิทย์นาถ สินเจริญ กุล
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และ บริษทั ศรีตรัง โฮลดิง้ ส์ จากัด ถือหุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน STGT
เกิน กว่ าร้อ ยละ 10.00 ของจ านวนหุ้น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของ STGT
ภายหลังจากวัน แรกที่หุ้น สามัญ ของบริษัท เข้าซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
(First Day of Trading) ตามที่จ ะได้มีการเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพ ย์ข อง STGT และ/หรือ ร่างหนังสือชี้ช วนของ STGT
ต่อไป
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ มทุน : STGT จะนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุ้น

: ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นใน STGT (Price Dilution)
ในกรณี ท่ีมีก ารจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุ นให้แก่ กรรมการ ผู้บ ริห าร และ/หรือ
พนัก งานของ STGT และบริษัท ย่อยของ STGT ทัง้ จ านวน 10,000,000 หุ้น
ราคาตลาดของหุ้นของ STGT จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.07 บนสมมติฐานว่า
ราคาตลาดของหุ้ น ของ STGT คือ ราคาเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่
ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO Price) และราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT
เท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดดังกล่าว และ STGT ออกหุ้นที่จะเสนอ
ขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) เป็ นจานวนร้อยละ 31.00 ของทุน
ช าระแล้ว ทัง้ หมดของ STGT ภายหลัง การเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น ต่ อ
ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และจาหน่ายได้แล้วทัง้ จานวน
ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่งกาไรต่ อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) และ
ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ในการออกเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ของ STGT (Control
Dilution)
ในการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP
ในครัง้ นี้ จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ทีจ่ ะออกและเสนอขายภายใต้
โครงการ STGT ESOP จะมีจานวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้น
ละ 1 บาท คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.70 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของ STGT ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ของ
STGT ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ดังนัน้ จะทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT ลดลงไม่เกินร้อยละ
0.70 ของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของ STGT เมื่อคานวณ
เปรียบเทียบกับจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ STGT ภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุ ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ข อง STGT ต่อประชาชนทั ่วไปเป็ น
ครัง้ แรก (IPO)
นอกจากนี้ เนื่ อ งจาก ณ ปั จจุ บ ัน บริษัท และบริษัท ย่อ ยของบริษัท ถือ หุ้น ใน
STGT ร้อยละ 81.08 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของ STGT การเสนอขายหุน้ สามัญ
ภายใต้โครงการ STGT ESOP ในครัง้ นี้ จะท าให้เกิดผลกระทบต่ อ ส่วนแบ่ ง
กาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุ้นของบริษัท ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.57 ของ
ส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (คานวณจากการถือหุน้
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ของบริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั ใน STGT ร้อยละ 81.08 คูณกับผลกระทบ
ต่อ ส่ว นแบ่ง กาไรหรือ สิท ธิอ อกเสีย งของผู ้ถ ือ หุ ้น ของ STGT ลดลงร้อ ยละ
0.70)
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามข้อสงสัย
มีคาถามจากนายนันทพล จงวิไลเกษม ผูถ้ อื หุน้ เขียนมาสอบถามดังนี้
1. ทาไมทางบริษทั จึงรีบ Spin-Off ธุรกิจถุงมือยาง STGT มีโครงการอะไรทีจ่ ะต้องระดมทุนใช้เงินหรือไม่
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า การดาเนินธุรกิจถุงมือยางเป็ นไปได้ดว้ ยดีมาโดยตลอด
มีการเติบโตทีด่ ตี ามแผนทีไ่ ด้วางไว้ โดยบริษทั มีแผนจะขยายกาลังการผลิตจาก 3 หมื่นล้านชิน้ ต่อปี เป็ น 5 หมื่นล้าน
ชิน้ ต่อปี ภายในระยะเวลา 5 ปี จึงมีความจาเป็ นต้องใช้เงินทุนจานวนมาก
2. การขาย STGT ครัง้ นี้ ทางบริษทั จะรับรูเ้ ป็ นกาไรพิเศษ หรือมีการจ่ายเงินปั นผลพิเศษหรือไม่
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล CFO ชีแ้ จงว่า เรื่องการจ่ายเงินปั นผลพิเศษในปี น้ีไม่มี ส่วนเรื่องการรับรู้เป็ น
กาไรพิเศษหรือไม่นัน้ ยังอยู่ระหว่างการปรึกษากับผู้สอบบัญชี เนื่องจากต้องพิจารณาจากตัวเลขในหลายด้าน เช่น
ราคา มูลค่าทางบัญชี
3. โดยส่วนตัวมองว่า ไม่เป็ นธรรม สาหรับผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั เนื่องจากตอนซือ้ ธุรกิจถุงมือยางเข้า
มามีการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท แต่เมื่อจัดสรรผลประโยชน์ เช่น จัดสรรหุน้ ตามสัดส่วน หรือปั นผล
พิเศษ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั กลับไม่ได้รบั ใดๆ อยากทราบว่าผูบ้ ริหารมีมุมมองอย่างไร หรือมีเหตุผลใด อยากให้
ชีแ้ จง
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า ถึงแม้จะไม่ได้มกี ารจัดสรรหุน้ ตามสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพย์ STGT (Pre-emptive Offering) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั เป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุ้นของบริษัท
ทุกรายมีสทิ ธิจองซื้อหุ้น IPO ในส่วนของการจัดสรรที่เสนอขายแก่ ประชาชนทัวไปได้
่
ส่วนเรื่องที่ว่า เหตุใดจึงไม่ได้
จัดสรรหุน้ STGT ให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั เนื่องจากบริษทั มีโครงสร้างการถือหุน้ แบบ Dual Listing ซึง่ จะมีผถู้ อื หุน้ ทัง้ 2
ประเทศ คือ ในประเทศไทย และในประเทศสิงคโปร์ ดังนัน้ หากมีการจัดสรรหุน้ STGT ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั (ซึ่ง
รวมถึ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ในประเทศสิง คโปร์) ด้ ว ย จะถื อ เป็ นการเสนอขายหุ้ น แบบ international offering และต้ อ งผ่ า น
กระบวนการตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ดว้ ย ซึ่งจะทาให้เกิดต้นทุนการทา IPO ที่สูงมาก รวมทัง้ ใช้ระยะเวลาการ
ดาเนินการนาน ทาให้ผดิ จากแผนงานทีไ่ ด้วางไว้
เมื่อไม่มผี ใู้ ดมีขอ้ สงสัยใดๆ เพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
ทีอ่ อกใหม่ของ STGT ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (โครงการ
STGT ESOP) ตามทีน่ าเสนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP) ตามที่นาเสนอ โดยที่
ประชุมได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และไม่มผี ถู้ ือหุน้ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10.00) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นทีม่ า
ประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

891,987,736
3,330,069
67,520

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.62
0.37
0.01

3. พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.13 น.

(นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ)
ประธานทีป่ ระชุม
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