


 

       วนัที ่3 สงิหาคม 2560 

เรื่อง ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (เอกสารประกอบวาระที ่1) 

2. สารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ (ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบยีนเพื่อขออนุมตักิารออกและเสนอขายหลกัทรพัย)์ (เอกสารประกอบวาระที ่2, 3, 4) 

3. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
4. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุม 
5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ค. 

ไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.sritranggroup.com) 
6. ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
7. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 
8. แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถานทีจ่ดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 2/2560 ในวนัพฤหสับดทีี ่ 31 สงิหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมูบ ี ชัน้ 8 
โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า เลขที ่29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ทางบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่25 
เมษายน 2560 โดยมผีูถ้อืหุ้นเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของบรษิัท 
(www.sritranggroup.com) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2560 ได้
บนัทกึรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้งตามทีไ่ดม้มีตไิวแ้ลว้ ตามรายละเอยีดในส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2560 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) จงึเหน็ควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เนื่องด้วยบริษัทมีความต้องการที่จะเพิ่มทุนไปใช้ในการช าระคืนเงนิกู้สถาบันการเงิน
รวมทัง้เพื่อใชใ้นการขยายก าลงัการผลติและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทั บรษิทั
จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
256,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบรษิัทอีกจ านวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหม่จ านวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 256,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั   

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามวาระที ่ 2 ขา้งตน้ และเพื่อให้
เป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย จงึเหน็สมควรพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 โดยให้
ยกเลกิขอ้ความเดมิและใหใ้ชข้อ้ความใหม่เป็นดงันี้ 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,536,000,000 บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหกลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น 1,536,000,000  หุน้ (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหกลา้นหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,536,000,000  หุน้ (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหกลา้นหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -   หุน้ (        -        )” 

ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธติามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ตอ้งน าไปจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่อาจมกีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิถอ้ยค าตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหแ้กไ้ข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั  

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพื่อเป็นการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 256,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดในวาระที ่2 ขา้งต้น จงึเหน็สมควรพจิารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว เพื่อ
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผู้ถอืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) ใน
อตัราส่วน 5 หุน้เดมิต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 10 บาท โดยราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาทีใ่ห้ส่วนลด
จากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ 7 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่17 กรกฎาคม 2560 ซึง่
กบั 14.59 บาท คดิเป็นสว่นลดในอตัรารอ้ยละ 31.48 ส าหรบัผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไว้
โดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited (CDP) บรษิทัจะก าหนดอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทเป็นเงนิสงิคโปร์
ภายหลงัจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในเรื่องนี้ และบรษิัทจะด าเนินการแจ้งราคาเสนอขายหุ้นเป็นเงนิสงิคโปร์
ดอลลาร ์(เทยีบเท่าเงนิบาทไทย) ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป 

บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่กดิจากการค านวณ ใหปั้ด
เศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี้ ผูถ้ือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิ(Oversubscription) ได ้โดยผู้ถอืหุ้นเดมิที่
จองซือ้เกนิกว่าสทิธจิะได้รบัการจดัสรรหุ้นทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธกิต่็อเมื่อมหีุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิ
ของบรษิทัทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธคิรบถว้นแลว้ทัง้หมดเท่านัน้ 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ในครัง้นี้  กรณีทีม่หีุ้นสามญัเหลอืจาก
การจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถอืหุน้ในรอบแรกแลว้ บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนที่
เหลอืดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิซึง่แสดงความประสงคจ์ะจองซือ้เกนิสทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้ในราคาเดยีวกนักบัหุน้
ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธ ิดงันี้ 

ก. ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน
รอบแรกมจี านวนมากกว่าหรอืเท่ากบัจ านวนรวมทัง้หมดของหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิแสดงความประสงคจ์อง
ซือ้เกนิกว่าสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แต่ละรายทีแ่สดงความประสงคใ์นการ
จองซือ้หุน้เกนิกว่าสทิธแิละช าระค่าจองซือ้หุน้ 

ข. ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมี
จ านวนน้อยกว่าหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ีจ่อง
ซือ้เกนิกว่าสทิธติามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสทิธแิต่ละราย โดยน าจ านวนหุ้นที่
ได้รบัการจดัสรรตามสทิธขิองผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายนัน้
หารดว้ยจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความประสงคจ์องซือ้เกนิสทิธิ
ทัง้หมดคูณดว้ยจ านวนหุน้ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ทีผู่จ้องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธิ
ไดร้บัการจดัสรร ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี้ จ านวนหุน้ทีจ่ะ
ไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีทีย่งัคงมหีุน้คงเหลอืจากการจดัสรรตามขอ้ (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกวา่
สิทธิแต่ละรายและยังได้รบัการจัดสรรไม่ครบตามวิธีการเช่นเดียวกันกับข้อ (1) ทัง้นี้  ให้
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ด าเนินการจดัสรรหุน้ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้นี้ จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอื
จากการจดัสรร หรอืไม่สามารถจดัสรรไดอ้กีเน่ืองจากเป็นเศษหุน้หรอืจนกว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด
ประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป 

หากมหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ และการจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการตดัหุน้สามญัเพิม่ทุนสว่นทีค่งเหลอืจาก
การเสนอขายทิง้ 

อน่ึง การจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งต้นไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้เกนิ
กว่าสทิธริายใดมหีน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ (Tender Offer) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ หรอืใน
ลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ปัจจุบนัอนุญาตใหค้น
ต่างดา้วถอืหุน้อยู่ในบรษิทัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายทัง้หมดของบรษิทั 

ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดของการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) และแบบรายงานการเพิม่ทุน (F-53-4) ไดท้ี ่
https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15003349869311&language=th&country=TH  

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 256,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 5 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา
เสนอขายหุน้ละ 10 บาท ดงัรายละเอยีดขา้งต้น โดยคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาสดัสว่นการจดัสรรและราคาเสนอขาย 
ประกอบกบัแผนการใชเ้งนิของบรษิทั และผลกระทบทัง้ทางดา้นสดัส่วนการถอืหุน้ ราคา ก าไรต่อหุน้แลว้ เหน็ว่าสดัส่วนการ
จดัสรรและราคาเสนอขายดงักล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งจะท าให้บรษิัทสามารถจ่ายช าระคืนเงนิกู้ต่างๆ ตามเงื่อนไขของ
สถาบนัการเงนิต่างๆ ได้ตามก าหนด และยงัสามารถรกัษาศกัยภาพการแข่งขนัของบรษิัทในการด าเนินการเพิม่ก าลงัการ
ผลติไดต้ามเป้าหมายและเพิม่พนูความแขง็แกร่งดา้นการจ าหน่ายและกระจายสนิคา้ของบรษิทัต่อไป 

บรษิทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้  (Record Date) ใน
วนัที่ 8 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้น ในวนัที่ 11 กนัยายน 
2560  

ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) 
(“ผู้ฝากหลกัทรพัย์”) หรอืบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรบัฝากหลกัทรพัย ์
(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร)์ ของวนัที่ 8 กนัยายน 2560 มสีทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่
ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้  

ทัง้นี้ การเพิ่มทุนดงักล่าวจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทครัง้ที่ 2/2560 ซึ่งจะจดัขึน้ ณ 
วนัที ่31 สงิหาคม 2560 มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั และก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงนิค่า
หุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัผูถ้อืหุน้ในประเทศไทยในวนัที ่2 – 6 ตุลาคม 2560 โดยมอบหมายให้กรรมการผูม้อี านาจลง
นามตามหนังสอืรบัรองของบรษิทั หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัมอบอ านาจจากกรรมการผู้มอี านาจ เป็นผู้มอี านาจพจิารณา
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ก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามทีม่กีารจดัสรรขา้งต้น เช่น (1) การจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การก าหนดวนั Record Date และวนัรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รบัการ
จดัสรร การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุน้  เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนดงักล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุน รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรอืขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมอี านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั CDP CDP จะด าเนินการแจง้รายละเอยีด
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัท แยกต่างหากออกไป เพื่อให้
เป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรแ์ละหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิัท เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว โดยขอให้เตรยีมหลกัฐานที่
ตอ้งใชเ้พื่อการประชุมผูถ้อืหุน้ดงัมรีายละเอยีดในเอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม (โปรดดสูิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4) 

เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึใคร่ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และ/หรอื
ท่านผูร้บัมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ไวแ้ลว้ พรอ้มหลกัฐานการแสดงตนในการเขา้ร่วม
ประชุมมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดแ้ละมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิัทลงมตแิทน ซึ่งได้แก่ นายประกอบ วศิษิฐ์กจิการ นายเกรยีง 
ยรรยงดลิก และนายสมชัชา โพธิถ์าวร ทัง้น้ี ขอ้มูลกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ปรากฏตาม
สิง่ที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอสิระและส่ง
หนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมายงัหน่วยงานเลขานุการบรษิัท อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์
หอ้งเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจงึขอความร่วมมอืสง่มายงับรษิทั ก่อนวนัที ่29 สงิหาคม 2560 

และเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมเีอกสารเป็นจ านวนมากที่เป็นสถาบนัการเงนิ หรอืกองทุนรวม 
หรอืผูร้กัษาหลกัทรพัยใ์หแ้ก่นกัลงทุนในการใชส้ทิธแิทนผูม้อบฉนัทะในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิัทใคร่ขอความกรุณาจาก
ท่านในการสง่หนงัสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อใหบ้รษิทัตรวจสอบล่วงหน้า โดยสง่มายงัหน่วยงานเลขานุการ
บรษิทัตามทีอ่ยู่ดงักล่าวขา้งตน้ก่อนวนัที ่29 สงิหาคม 2560 จกัขอบคุณยิง่ 

อน่ึง ผูฝ้ากหลกัทรพัยแ์ละตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัยซ์ึง่มหีุน้ของบรษิัทฝากไวใ้นบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวก้บั CDP ไม่
ถอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามกฎหมายไทย และไม่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน หรอืแต่งตัง้ผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ทัง้นี้ CDP จะน าส่งแบบค าสัง่การออกเสยีงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึง่ระบุวาระการประชุมที่จะมี
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การพจิารณาใหแ้ก่ผูฝ้ากหลกัทรพัยแ์ละตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย ์ผูฝ้ากหลกัทรพัย ์และตวัแทนรบัฝากสามารถสัง่ให ้
CDP ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ซึง่ฝากไวใ้นบญัชหีลกัทรพัยข์องตน โดยกรอกแบบค าสัง่การออกเสยีง
ลงคะแนนและจดัสง่แบบดงักล่าวมายงั CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสงิคโปร)์ ของวนัที ่23 สงิหาคม 2560 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

 

            

           (นายกติชิยั สนิเจรญิกุล)  

       กรรมการ 

           (นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล)  

      กรรมการ 

 

หมายเหตุ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดหูนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 และเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
www.sritranggroup.com หวัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ/์ขอ้มลูส าหรบัผูถ้อืหุน้” ไดต้ัง้แต่วนัที ่3 สงิหาคม 2560 

 
หน่วยงานเลขานุการบรษิทั 
อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 
ชัน้ที ่17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิ ี
เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์662-207-4500 ต่อ 1801 - 1802 
โทรสาร 662-108-2244  

์


