วันที่ 4 ตุลาคม 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรัง
โกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงาน
ของ STGT และบริษทั ย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP) (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
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 1/2562
8. แผนทีโ่ ดยสังเขปแสดงสถานทีจ่ ดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้เรียกประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน่ ฮอลล์ บี
ชัน้ 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ทางบริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2562 โดยมีผถู้ อื หุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุ ม และได้จดั ทารายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.sritranggroup.com) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้
บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามทีไ่ ด้มมี ติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2562 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริ ษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริ ษัทย่อยของ
STGT (“โครงการ STGT ESOP”)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มมี ติ
อนุ มตั ิแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และการนา
STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์อ่นื
(Spin-Off) โดยมติท่ปี ระชุมดังกล่าวได้กาหนดสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) เป็ น
จานวนไม่เกินร้อยละ 31.00 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของ STGT ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) นัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มมี ติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ
STGT (“โครงการ STGT ESOP”) จานวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยจานวนหุ้น
สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP จะเป็ นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุน้ ทีก่ าหนดไว้เพื่อเสนอขาย
ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) กล่าวคือ เป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 31.00 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของ STGT
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน ต่ อประชาชนทัว่ ไปเป็ น ครัง้ แรก (IPO) และเสนอให้ท่ีป ระชุม ผู้ถือหุ้น ของ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
โครงการ STGT ESOP มีวตั ถุประสงค์และความจาเป็ นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ให้มคี วามตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ STGT และผูถ้ อื หุน้ รายละเอียดเบือ้ งต้นของโครงการ STGT ESOP ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP จะไม่มกี รรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงาน
ของ STGT รายใดทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ STGT เกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจานวนหุ้นทีเ่ สนอขาย
ภายใต้โครงการ STGT ESOP โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ครัง้ แรก ณ วัน IPO จะเท่ากับ
ร้อยละ 90.00 ของราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO Price) และราคาเสนอขายต่อหุน้
ตามโครงการ STGT ESOP ครัง้ ต่อมาในปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 2 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัวไป
่
เป็ นครัง้ แรก (IPO) จะเท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่เี กีย่ วกับการคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงาน ซึง่ มีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนภายใต้โครงการ STGT ESOP จะต้องมี
สถานะเป็ นกรรมการ หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ณ วันที่มกี ารกาหนด
รายชื่อผู้มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนมาเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลา
ทดลองงาน และจะต้องดารงสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ STGT
ณ วันทีม่ กี ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในกรณีทม่ี กี รรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อย
ของ STGT แสดงความประสงค์ทจ่ี ะไม่ใช้สทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในวันทีม่ กี ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
คณะกรรมการบริหารของ STGT และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารของ STGT มอบหมายสามารถกาหนด รายชื่อ
ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ท่านอื่นเพื่อให้ได้รบั สิทธิในการรับจัดสรรแทนได้
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ภายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการได้รบั การจัดสรรข้างต้น โดยผูบ้ ริหาร และ/หรือ
พนักงานแต่ละรายจะได้รบั การจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP
ทัง้ นี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนั กงาน (รวมทัง้ ที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม) บริ ษัทในฐานะบริ ษัทแม่ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยน
มีหน้ าที่ ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทพิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ STGT ให้แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริ ษัทย่อยของ
STGT ภายใต้ โครงการ STGT ESOP ตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
ดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษทั ย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP) จานวนไม่เกิน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอ และปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง และต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10.00) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP
วาระที่ 3

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่
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
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ลงมติแทน ซึง่ ได้แก่ นายเกรียง ยรรยงดิลก นายสมัชชา โพธิ ์
ถาวร นางสาวอานุ สรา จิตต์มิตรภาพ และพลเอกธนสร ป้ องอาณา ทัง้ นี้ ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบ
ฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นนี้ ผู้ถอื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่ วยงานเลขานุ การบริษทั อาคาร
ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็ก ซ์ ห้อ งเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ ที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิท ยุ แขวงลุม พินี เขตปทุ ม วัน
กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่ วมมือส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562
อนึ่ง ผูฝ้ ากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซง่ึ มีหุน้ ของบริษทั ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ 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 ระบุวาระการประชุมทีจ่ ะมี
การพิจารณาให้แก่ผฝู้ ากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผูฝ้ ากหลักทรัพย์ และตัวแทนรับฝากสามารถสังให้
่
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CDP ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุน้ ซึง่ ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคาสังการออกเสี
่
ยง
ลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 29 ตุลาคม 2562
ขอแสดงความนับถือ

( นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล) )
กรรมการ
หมายเหตุ

ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษทั
www.sritranggroup.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสาหรับผูถ้ อื หุน้ ” ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม 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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