วันที่ 3 สิงหาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. สารสนเทศเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิม (ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อ ง รายการในหนั ง สือ นั ด ประชุ ม ผู้ถือ หุ้ น ของบริษัท จด
ทะเบียนเพื่อขออนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหลักทรัพย์) (เอกสารประกอบวาระที่ 2, 3, 4)
3. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค.
ได้จากเว็บไซต์ www.sritranggroup.com)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
7. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560
8. แผนทีโ่ ดยสังเขปแสดงสถานทีจ่ ดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้เรียกประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชัน้ 8
โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ทางบริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 โดยมีผถู้ อื หุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุ ม และได้จดั ทารายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.sritranggroup.com) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้
บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามทีไ่ ด้มมี ติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2560 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
จานวน 1,280,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่ มทุนจานวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่ อ งด้ว ยบริษัท มีค วามต้องการที่จะเพิ่ม ทุ น ไปใช้ในการชาระคืน เงิน กู้สถาบัน การเงิน
รวมทัง้ เพื่อใช้ในการขยายกาลังการผลิตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั บริษทั
จึงมีค วามประสงค์ท่ีจ ะเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท จานวน 256,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จ านวน
1,280,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่ จ านวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน
256,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ ทุนจด
ทะเบีย นของบริษัท อีกจ านวน 256,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบียนเดิมจานวน 1,280,000,000 บาท เป็ นทุ นจด
ทะเบียนใหม่จานวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 256,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมี

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้
เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย จึงเห็นสมควรพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 โดยให้
ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่เป็ นดังนี้
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,536,000,000 บาท
1,536,000,000 หุน้
1 บาท
โดยแยกออกเป็ น
1,536,000,000 หุน้
- หุน้

(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกล้านบาท)
(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกล้านหุน้ )
(หนึ่งบาท)
(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกล้านหุน้ )
(
)”

ทัง้ นี้ การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น ต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ อาจมีการแก้ไขหรือเพิม่ เติมถ้อยคาตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไข
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจ
่ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี

-2-

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ ม
ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผถู้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็ นการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 256,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 1 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรพิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าว เพื่อ
ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผู้ถอื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใน
อัตราส่วน 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุน้ ละ 10 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาทีใ่ ห้ส่วนลด
จากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึง่
กับ 14.59 บาท คิดเป็ นส่วนลดในอัตราร้อยละ 31.48 สาหรับผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้
โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (CDP) บริษทั จะกาหนดอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทเป็ นเงินสิงคโปร์
ภายหลังจากที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นได้อนุ ม ัติในเรื่องนี้ และบริษัทจะดาเนินการแจ้งราคาเสนอขายหุ้นเป็ นเงินสิงคโปร์
ดอลลาร์ (เทียบเท่าเงินบาทไทย) ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบต่อไป
บริษทั จะดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ทีเ่ กิดจากการคานวณ ให้ปัด
เศษของหุ้นนัน้ ทิง้ ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถอื หุ้นเดิมที่
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุ้นทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิกต็ ่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษทั ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรตามสิทธิครบถ้วนแล้วทัง้ หมดเท่านัน้
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อผูถ้ อื หุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี้ กรณีทม่ี หี ุ้นสามัญเหลือจาก
การจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกแล้ว บริษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนส่วนที่
เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมซึง่ แสดงความประสงค์จะจองซือ้ เกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ในราคาเดียวกันกับหุน้
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้
ก.

ในกรณีทม่ี หี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
รอบแรกมีจานวนมากกว่าหรือเท่ากับจานวนรวมทัง้ หมดของหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมแสดงความประสงค์จอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่ละรายทีแ่ สดงความประสงค์ในการ
จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้

ข.

ในกรณี ท่มี ีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมี
จานวนน้อยกว่าหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ จ่ี อง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(1)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่จี องซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ ละราย โดยนาจานวนหุ้นที่
ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้
หารด้วยจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรตามสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ สดงความประสงค์จองซือ้ เกินสิทธิ
ทัง้ หมดคูณด้วยจานวนหุน้ ทีเ่ หลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ทีผ่ จู้ องซือ้ เกินกว่า สิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิ
ได้รบั การจัดสรร ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ จานวนหุน้ ทีจ่ ะ
ได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว

(2)

ในกรณีทย่ี งั คงมีหนุ้ คงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่า
สิท ธิแ ต่ ละรายและยัง ได้รบั การจัด สรรไม่ ค รบตามวิธีก ารเช่ น เดีย วกัน กับ ข้อ (1) ทัง้ นี้ ให้
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ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผู้ท่จี องซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธกี ารในข้อนี้ จนกระทังไม่
่ มหี ุน้ เหลือ
จากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อกี เนื่องจากเป็ นเศษหุน้ หรือจนกว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใด
ประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวอีกต่อไป
หากมีหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ และการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ ให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตัดหุน้ สามัญเพิม่ ทุนส่วนทีค่ งเหลือจาก
การเสนอขายทิง้
อนึ่ง การจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาให้ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ เกิน
กว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หรือใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝืนข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้คน
ต่างด้าวถือหุน้ อยู่ในบริษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายทัง้ หมดของบริษทั
ทัง้ นี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสารสนเทศเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F-53-4) ได้ท่ี
https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15003349869311&language=th&country=TH
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้น อนุ ม ัติก ารจัด สรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 256,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา
เสนอขายหุน้ ละ 10 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาสัดส่วนการจัดสรรและราคาเสนอขาย
ประกอบกับแผนการใช้เงินของบริษทั และผลกระทบทัง้ ทางด้านสัดส่วนการถือหุน้ ราคา กาไรต่อหุน้ แล้ว เห็นว่าสัดส่วนการ
จัดสรรและราคาเสนอขายดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถจ่ายชาระคืนเงินกู้ต่ างๆ ตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงินต่างๆ ได้ตามกาหนด และยังสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขันของบริษัทในการดาเนินการเพิม่ กาลังการ
ผลิตได้ตามเป้ าหมายและเพิม่ พูนความแข็งแกร่งด้านการจาหน่ายและกระจายสินค้าของบริษทั ต่อไป
บริษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุ้นทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ใน
วันที่ 8 กัน ยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 กันยายน
2560
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”)
(“ผู้ฝ ากหลัก ทรัพ ย์”) หรือบุ คคลซึ่งมีหุ้นของบริษัท อยู่ในบัญ ชีหลัก ทรัพ ย์ซ่ึงเปิ ด ไว้ก ับตัวแทนรับ ฝากหลักทรัพ ย์
(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 8 กันยายน 2560 มีสทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่
ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
ทัง้ นี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครัง้ ที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึน้ ณ
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั และกาหนดวันจองซือ้ และชาระเงินค่า
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนสาหรับผูถ้ อื หุน้ ในประเทศไทยในวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 โดยมอบหมายให้กรรมการผูม้ อี านาจลง
นามตามหนังสือรับรองของบริษทั หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั มอบอานาจจากกรรมการผู้มอี านาจ เป็ นผู้มอี านาจพิจารณา
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กาหนดรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามทีม่ กี ารจัดสรรข้างต้น เช่น (1) การจัดสรรหุน้
สามัญ เพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การกาหนดวัน Record Date และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้รบั การ
จัดสรร การกาหนดราคาเสนอขาย การชาระค่าหุน้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่ม ทุน รวมทัง้ ดาเนิน การต่ างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นดังกล่าว และ (3) ลงนามใน
เอกสารคาขออนุ ญ าต คาขอผ่อนผันต่ างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญ าตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่ อหน่ วยงานราชการหรือ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้โดยตรงกับ CDP CDP จะดาเนินการแจ้งรายละเอียด
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท แยกต่ างหากออกไป เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์และหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ
วาระที่ 5

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว โดยขอให้เตรียมห ลักฐานที่
ต้องใช้เพื่อการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสงิ่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4)
เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ จึงใคร่ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ
ท่านผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วม
ประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ซึ่งได้แก่ นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ นายเกรียง
ยรรยงดิลก และนายสมัชชา โพธิถาวร
ทัง้ นี้ ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ปรากฏตาม
์
สิง่ ที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระและส่ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่ วยงานเลขานุ การบริษัท อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ ที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษทั ก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2560
และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้รบั มอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็ นจานวนมากที่เป็ นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม
หรือผูร้ กั ษาหลักทรัพย์ให้แก่นกั ลงทุนในการใช้สทิ ธิแทนผูม้ อบฉันทะในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจาก
ท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษทั ตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการ
บริษทั ตามทีอ่ ยู่ดงั กล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จักขอบคุณยิง่
อนึ่ง ผูฝ้ ากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซง่ึ มีหุน้ ของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้กบั CDP ไม่
ถือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามกฎหมายไทย และไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ทัง้ นี้ CDP จะนาส่งแบบคาสังการออกเสี
่
ยงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึง่ ระบุวาระการประชุมที่จะมี
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การพิจารณาให้แก่ผฝู้ ากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผูฝ้ ากหลักทรัพย์ และตัวแทนรับฝากสามารถสังให้
่
CDP ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุน้ ซึง่ ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคาสังการออกเสี
่
ยง
ลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล)
กรรมการ
หมายเหตุ

(นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล)
กรรมการ

ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษทั
www.sritranggroup.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสาหรับผูถ้ อื หุน้ ” ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 3 สิงหาคม 2560

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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