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 รายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563  
บริษทั ศรีตรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุรท่ี์ 25 ธนัวาคม 2563 เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องแกรนดค์อนเวนชัน่ฮอลลบ์ี ชัน้ 8 โรงแรมลีการเ์ดนส ์พลาซ่า  

เลขท่ี 29 ถนนประชาธิปัตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

 

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 จดัขึน้ตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 เมื่อ
วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิเรื่องส าคญัต่างๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสอืนัด
ประชุม มผีู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 65 ราย และผู้รบัมอบฉันทะมาประชุม 1,772 ราย รวมผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 1,837 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนัได ้1,110,741,947 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 77.74 ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยม ีศ.ดร.วรีกร 
อ่องสกุล เป็นประธานทีป่ระชุม  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ศ.ดร. วรีกร  อ่องสกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายกติชิยั   สนิเจรญิกุล รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการสรรหา 

3. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

4. นางอุณากร พฤฒธิาดา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. ศ.คลนิิก นพ.สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ กรรมการอสิระ 

6. นายวรีสทิธิ ์  สนิเจรญิกุล กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

8. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

9. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และผู้อ านวยการสายงานบญัชี
และการเงนิ 

10. นายเฉีย ช ีปิง กรรมการ และผูอ้ านวยการสายงานการตลาด 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล  กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

 ทัง้นี้ มกีรรมการเขา้ร่วมประชุม 10 ท่าน จากจ านวนกรรมการรวม 11 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนกรรมการที่ 
เขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 90.91 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้ บรษิัทฯ ได้เชญิที่ปรกึษาทางการเงนิ ปรกึษาทางการเงนิอิสระ และที่ปรกึษา
กฎหมาย เขา้ร่วมประชุม เพื่อใหค้ าอธบิายหรอืตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ต่อผูถ้อืหุน้ โดยมรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ทีป่รึกษาทางการเงิน 
1. นายอรรณพ แสงวณิช บรษิทั ออพทเ์อเชยี แคปิตอล จ ากดั 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 
1. นายพชัร  เนตรสุวรรณ บรษิทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมาย 
1. นางวรีะนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

นางพรีะวรรณ มาตรงามเมอืง เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในทีป่ระชุม และนางร่มธรรม ชาล
ปต ิท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม หลงัจากนัน้จงึกล่าวเรยีนเชญิตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ 1 ท่าน เพื่อเป็นสกัขพียานใน
การตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยม ีนางสาวมาลนิี ศรรีตพิรรณ เสนอเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ในคราวนี้ 

ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายให้ผูด้ าเนินการประชุม ท าการชี้แจงถงึวธิปีฏบิตั ิ
ในการออกเสยีงลงคะแนน การเกบ็บตัรลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ดงันี้ 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถ้อืว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสยีง 

2. ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะออกเสยีง “เหน็ดว้ย” หรอื “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในแต่ละวาระ โปรด
ท าเครื่องหมาย ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือว่าบตัร
ลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสยี โดยผูถ้อืหุน้จะตอ้งลงลายมอืชื่อก ากบัในบตัรลงคะแนนดงักล่าวทุกใบดว้ย  

3. บตัรลงคะแนนเสยีงใดทีไ่ม่สามารถแสดงถงึความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ได้อย่างชดัเจนว่าจะลงคะแนน
เสยีงไปทางใด จะถอืว่าเป็น “บตัรเสยี” เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่อง “เหน็ดว้ย” และ “ไม่เหน็ดว้ย” และ/หรอื “งด
ออกเสยีง” หรอืท าเครื่องหมายไม่ชดัเจน หรอืขดีฆา่เครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดีฆา่ เป็นตน้ 

4. ส าหรบัการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามว่ามที่านใด “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออก
เสยีง” ใหย้กมอืขึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนของท่านเพื่อน ามาประมวลผล ส่วนท่านทีไ่ม่ยกมอื จะถอื
ว่า “เหน็ดว้ย” ซึง่เจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ยหลงัจากเสรจ็สิน้การประชุม   

5. ในการนับคะแนน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” หกัออกจากคะแนน
เสยีงทัง้หมด โดยถอืว่าคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจากการหกัออกดงักล่าวเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยกบัวาระนัน้ๆ  

6. ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่1-4 จะตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุน้ที่มส่ีวน  
ไดเ้สยี วาระที ่5 จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และในวาระที ่6 จะเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมตจิากผูถ้อืหุน้ 

7. ก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเกีย่วกบั
วาระหรอืไม่ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา เพื่อหลกีเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกนั จงึต้อง ให ้
ผู้ถือหุ้นที่มขีอ้ซกัถามกรุณาเขยีนค าถามลงในบตัรค าถามที่ทางบรษิัทฯ ได้จดัเตรยีมไว้ให้พร้อมกบับตัรลงคะแนน 
พรอ้มลงลายมอืชื่อก ากบั แลว้ยกมอืขึน้ เพื่อเจา้หน้าทีข่องเราจะไปเกบ็บตัรค าถามเพื่อส่งใหท้่านประธานกรรมการเพื่อ
มอบหมายใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละวาระพจิารณาตอบค าถามต่อไป 

8. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข หรอื แบบ ค มายงับรษิทัฯ โดยมอบฉนัทะ
ให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ออกเสยีง และได้ก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของ  
ผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัฯ ไดท้ าการลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นการล่วงหน้าแลว้ 
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ประธานได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ  และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายกิติชัย สินเจริญกุล นายอนันต์ พฤกษานุศักดิ ์ 
นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล และนายวทิย์นาถ สนิเจรญิกุล ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวาระที ่1-4 และกลบัมาเขา้ร่วมประชุม 
ผูถ้อืหุน้ในวาระที ่5 เป็นตน้ไป 

วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมติัการเข้าซื้อหุ้นสามญัในบริษทั พรีเมียรซิ์สเต็มเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จาก บริษทั ศรีตรงั
แอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) และจากบริษทั รบัเบอรแ์ลนดโ์ปรดกัส ์จ ากดั 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ในฐานะผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ เป็น
ผูอ้ธบิายรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นางสาวธนวรรณ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าตามแผนการขยายก าลงัการผลติทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยในหนังสอื 
ชีช้วน บรษิทัฯ ตกลงจะเขา้ลงทุนในบรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ จ ากดั (“PSE”) ซึง่ปัจจุบนับรษิทั ศรตีรงัแอโกร
อินดสัทรี จ ากัด (มหาชน) (“STA”) และบริษัท รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากัด (“RBL”) ถือหุ้นของ PSE รวมกันอยู ่
รอ้ยละ 99.9992 โดยบรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้ PSE ในส่วนที ่STA และ RBL ถอือยู่ทัง้หมดดงันี้ 

(1)  ซื้อหุ้นจาก STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จ านวน 419,996 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
83.9992 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PSE และ  

(2)  ซื้อหุ้นจาก RBL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STA จ านวน 80,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของ
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PSE  

รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมดที่บรษิัทฯ เขา้ซื้อจ านวน 499,996 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คดิ
เป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 99.9992 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ PSE ในราคาซื้อขายรวมทัง้สิ้น 
1,120,000,000 บาท 

ในการก าหนดราคาซื้อขายหุน้สามญัของ PSE นัน้ บรษิัทฯ พจิารณามูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนในราคา 
1,120 ล้านบาท หรอืคดิเป็นราคาหุ้นละประมาณ 2,240 บาท เป็นการก าหนดราคาซื้อขายทีม่าจากการเจรจาตกลง
ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย โดยบรษิทัฯ พจิารณาราคาซื้อขายจากวธิกีารประเมนิมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสมดว้ยวธิคีดิลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงนิ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด เป็นผู้น าเสนอต่อ
บรษิทัฯ โดยมขีอ้มลูสรุปดงันี้ 

• มลูค่าหุน้ของ PSE อยู่ระหว่าง 865 – 1,255 ลา้นบาท หรอืเท่ากบั 1,731 – 2,509 บาทต่อหุน้ 
• อตัราคดิลด (WACC) อยู่ระหว่างรอ้ยละ 10.83 – 11.81 
• ระยะเวลาในการประมาณการ 8 ปี 3 เดอืน (ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 - ธนัวาคม 2571) 

ซึ่งวธิกีารดงักล่าวเป็นวธิกีารที่ค านึงถึงศกัยภาพและความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคต 
โดยมสีมมตฐิานทีส่ าคญั คอื ผลการด าเนินงานในอดตียอ้นหลงั ประมาณการเตบิโตทางธุรกจิดา้นการตดิตัง้เครื่องจกัร 
การก่อสรา้งโรงงานผลติถุงมอืยาง รวมถงึงานบรกิารอื่นๆ เช่น การซ่อมบ ารุง การดูแลรกัษาเครื่องจกัร เป็นต้น ทัง้นี้ 
รายไดส่้วนใหญ่ของ PSE จะมาจากบรษิทัฯ 

ขอ้มลูภาพรวมของ PSE มดีงันี้ 

PSE ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ จ าหน่าย ติดตัง้ และบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร โดยมทีี่ตัง้ส านักงานอยู่ที่
ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ด าเนินธุรกจิมากว่า 26 ปีแล้ว โดยจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัตัง้แต่วนัที ่2 
มนีาคม 2537 ปัจจุบนั PSE มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 50 ลา้นบาท 
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จากงบแสดงฐานะการเงนิจะเหน็ไดว้่าส าหรบังวด 9 เดอืนปี 2563 PSE มสีนิทรพัย ์จ านวน 1,020.41 ลา้น
บาท เตบิโตเพิม่ขึน้จากปี 2562 ทีร่อ้ยละ 1.6 มหีนี้สนิจ านวน 463.43 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 ทีร่อ้ยละ 140.60 
และมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ จ านวน 556.98 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ทีร่อ้ยละ 31.4 

ส าหรบัผลประกอบการยอ้นหลงัจะเหน็ไดว้่าในปี 2562 และส าหรบังวด 9 เดอืนปี 2563 PSE มรีายไดจ้าก
การขายและใหบ้รกิาร จ านวน 2,291.57 ล้านบาท และ 642.73 ล้านบาท ตามล าดบั มตี้นทุนในการขายและใหบ้รกิาร
ในปี 2562 และส าหรับงวด 9 เดือนปี 2563 เท่ากับ 2,187.61 ล้านบาท และ 586.13 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 75.67 ล้านบาท และ 53.18 ล้านบาท ตามล าดบั และมีก าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน จ านวน 31.27 ล้านบาท และ 5.39 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งผลการด าเนินงานของ PSE ในอดตีขึน้อยู่กบั
ปริมาณงานและอตัราก าไรของงานในส่วนของงานออกแบบและติดตัง้เครื่องจกัรโรงงาน และงานซ่อมบ ารุงด้าน
วศิวกรรม  

การประมาณการกระแสเงนิสดเพื่อคดิลดของ PSE ถูกประเมนิจากงานในอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ ซึ่งมาจาก 2 
ส่วนหลกั คอื งานออกแบบและติดตัง้เครื่องจกัรโรงงาน และงานซ่อมบ ารุงวศิวกรรมต่างๆ ทัง้นี้  งานออกแบบและ
ติดตัง้เครื่องจกัรส่วนใหญ่เป็นงานโครงการขยายก าลงัการผลิตของบริษัทฯ จากปัจจุบนัไปถึงปี 2571 ซึ่งรวมถึง
ประมาณการก าไรและกระแสเงนิสดในอนาคตดว้ย 

ส าหรบัความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
• การเขา้ท ารายการ มคีวามสมเหตุสมผล 
• ราคาซื้อหุน้สามญัของ PSE ที ่1,120.00 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม 
• ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัริายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการที่

เกีย่วโยงกนัในวาระที ่1 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE ปรากฏตามสารสนเทศของบรษิทัฯ เรื่อง การซื้อหุน้สามญั
และทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งซึง่เป็นการไดม้าซึ่งสนิทรพัยแ์ละเป็นการเขา้ท ารายการจากบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั ตามสิง่ที่
ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 (“หนังสือนัดประชุม”) และรายละเอียด
เพิม่เตมิในความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 ของหนังสอืนัดประชุม ซึง่ไดส่้งใหก้บัผูถ้อืหุน้
แลว้ 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเขา้ซื้อหุน้สามญัในบรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ จ ากดั จาก บรษิทั ศรตีรงัแอ
โกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) และจากบรษิทั รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส ์จ ากดั  ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (โดยไม่นับ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี) ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 156,375,592 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.3254 
ไม่เหน็ดว้ย 5,965,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  3.6746 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 162,340,892 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

หมายเหตุ: 1. มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ในระหว่างวาระนี้ ส่งผลใหม้ผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 
71 ราย และผู้ร ับมอบฉันทะมาประชุมจ านวน 1,773 ราย รวมทัง้สิ้น 1,844  ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
1,110,771,392  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 77.74  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ  
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 2. รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระนี้ ประกอบดว้ย 

ท่ี รายช่ือ 
จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 
อตัราการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ความสมัพนัธ์ 

1. บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 725,037,300 50.7452 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
2. บรษิทั รบัเบอรแ์ลนด ์โปรดกัส ์จ ากดั 77,663,400 5.4356 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
3. บรษิทั ศรตีรงั โฮลดิง้ส ์จ ากดั 53,376,900 3.7358 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน STA 
4. ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 69,709,200 4.8789 กรรมการ STA 
5. นายสมหวงั สนิเจรญิกุล 88,900 0.0062 บดิา กรรมการ STA 
6. นางดวงใจ สนิเจรญิกุล 70,000 0.0049 มารดา กรรมการ STA 
7. นางวรด ีสนิเจรญิกุล 6,270,000 0.4388 พีน้่อง กรรมการ STA 
8. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 208,900 0.0146 กรรมการ STA 
9. นายวทิย์นาถ สนิเจรญิกุล 70,000 0.0049 ลูกชายและน้อง กรรมการ STA 
10. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 6,248,900 0.4374 กรรมการ STA 
11. นางสาววรรณิสา สนิเจรญิกุล 260,000 0.0182 ลูกสาว กรรมการ STA 
12. นายล ีพอล สุเมธ 6,370,000 0.4458 กรรมการ STA 
13. นายภทัราวุธ พาณิชย์กุล 40,000 0.0028 กรรมการ STA 
14. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล 1,782,300 0.1247 กรรมการ STA 
15. นางสาวณิชากร สนิเจรญิกุล 959,500 0.0672 ลูกสาว กรรมการ STA 
16. นางสาวชญานี สนิเจรญิกุล 6,400 0.0004 ลูกสาว กรรมการ STA 
17. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ 25,000 0.0017 กรรมการ STA 
18. พ.อ. ธนสร ป้องอาณา 39,100 0.0027 กรรมการ STA 
19. นายพนัเลศิ หวงัศุภดลิก 700,000 0.0490 ผูบ้รหิาร STA 
20. นางเกษมศร ีหวงัศุภดลิก 100,000 0.0070 คู่สมรส ผูบ้รหิาร STA 
21. นายอุดม พฤกษานุศกัดิ ์ 47,000 0.0033 ผูบ้รหิาร STA 
22. นายชยัเดช พฤกษานุศกัดิ ์ 15,500 0.0011 ผูบ้รหิาร STA 
23. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ 1,520,000 0.1064 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
24. นายเอกชยั พฤกษานุศกัดิ ์ 70,000 0.0049 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
25. นายสมบูรณ์ พฤกษานุศกัดิ ์ 56,000 0.0039 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
26. นายรฐัพงศ ์ลาภาโรจน์กจิ 633,000 0.0443 ผูบ้รหิาร STA 
27. นางสาวกจิจารตัน์ ลาภาโรจน์กจิ 2,600 0.0002 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
28. นางสาวยุวด ีลาภาโรจน์กจิ 94,000 0.0066 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
29. นางสาวนุชนาถ ไชยรตัน์ 51,000 0.0036 ผูบ้รหิาร STA 

  รวม 951,514,900 66.5963  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเข้าซื้อหุ้นสามญัในบริษัท สะเดา พี.เอส. รบัเบอร์ จ ากดั จาก บริษัท ศรีตรงั 
แอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ในฐานะผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ เป็น
ผูอ้ธบิายรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นางสาวธนวรรณ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าตามแผนการขยายก าลงัการผลติทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยในหนังสอื 
ชี้ชวนในการเสนอขายหุน้ IPO บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นต้องซื้อทีด่นิเพื่อใชใ้นการขยายก าลังการผลติตามแผนทีว่างไว ้
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ ตกลงจะเขา้ลงทุนใน บรษิทั สะเดา พ.ีเอส. รบัเบอร์ จ ากดั (“PS”) ซึ่งปัจจุบนั STA ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นของ PS อยู่ร้อยละ 99.9985 โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามญัของ PS จาก STA จ านวน 
399,994 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.9985 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของ PS ในราคาซื้อขายรวมทัง้สิน้ 147,000,000 บาท 

ในการก าหนดราคาซื้อขายหุ้นสามญัของ PS นัน้ บริษัทฯ พิจารณามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยวิธี
พจิารณาจากมลูค่าตามบญัชทีีไ่ดป้รบัปรุงแลว้ ซึง่มมีลูค่า 146.99 ลา้นบาท (ปรบัปรุงรายการสนิทรพัยท์ีม่กีารประเมนิ
โดยผู้ประเมนิราคาอิสระและการเคลื่อนไหวของรายการในงบดุลจนถึงวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2563) รวมทัง้ได้มกีาร
ว่าจ้างบรษิัท ที่ปรกึษา เฟิร์สสตาร์ จ ากดั เป็นผู้ประเมนิราคาที่ดนิของ PS ซึ่งตัง้อยู่ที่ถนนสายสะเดา-ปาดงัเบซาร์ 
ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มเีนื้อที่รวม 89 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ด้วยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาด มี
ราคาประเมนิอยู่ที ่143.58 ลา้นบาท 

บรษิัทฯ เขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS เพื่อให้บรษิทัฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากทีด่นิของ PS ผ่านการ 
ถอืหุน้ใน PS โดยผูข้ายมคีวามประสงค์ทีจ่ะขายหุน้สามญัใน PS ใหแ้ก่บรษิทัฯ เนื่องจากเป็นการประหยดัต้นทุนของ
การซื้อขายมากกว่าการขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของ PS ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะน าทีด่นิดงักล่าวไปใชเ้ป็น
ทีต่ัง้ส าหรบัโรงงานผลติถุงมอืยางในพืน้ทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา อนัเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการตามโครงการ
การขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา โดยในพืน้ทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา บรษิทัฯ จะใชก้่อสรา้งโรงงานผลติ
ถุงมอืยางในพื้นที่อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษทีไ่ด้รบัสทิธยิกเว้นภาษีตามเกณฑ์ของ BOI 
เป็นระยะเวลา 8 ปี 

ขอ้มลูภาพรวมของ PS มดีงันี้ 

PS จดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายยางแผ่นรมควนั (ซึ่งปัจจุบนัหยุดประกอบธุรกจิดงักล่าว
แล้ว และไม่มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด) โดยมีที่ตัง้ส านักงานอยู่ที่ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัตัง้แต่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2533 ปัจจุบนั PS มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 40 ลา้นบาท 

จากงบแสดงฐานะการเงนิจะเห็นได้ว่าสินทรพัย์ของ PS ส าหรบังวด 9 เดอืนปี 2563 (ฉบบัปรบัปรุง) มี
จ านวน 168.77 ลา้นบาท มหีนี้สนิ 21.78 ลา้นบาท และมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ 146.99 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9 เดอืน ปี 2563 ฉบบัปรบัปรุง ซึ่ง PS มรีายได้และค่าใช้จ่ายมาจากการ
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายยางแผ่นรมควนั ทัง้นี้ ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป PS ไม่มกีารประกอบธุรกจิ
ดงักล่าวหรอืธุรกจิอื่นใด ทัง้นี้ งบการเงนิงวด 9 เดอืนปี 2563 ฉบบัปรบัปรุง เป็นการแสดงขอ้มลูเพื่อใหเ้หน็ถงึฐานะทาง
การเงนิทีเ่หลอืแต่รายการสนิทรพัยท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร จ านวน 9.32 ลา้นบาท และทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ จ านวน 144.56 ลา้นบาท ของ PS ก่อนการเขา้ซื้อกจิการ 

ส าหรบัความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
• การเขา้ท ารายการ มคีวามสมเหตุสมผล 
• ราคาซื้อหุน้สามญัของ PS ที ่147.00 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม ส่วนโครงการฯ มคีวามเป็นไปได้

ในการลงทุน และการลงทุนมคีวามเหมาะสม 
• ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัริายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการที่

เกีย่วโยงกนัในวาระที ่2 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS ปรากฏตามสารสนเทศของบรษิทัฯ เรื่อง การซื้อหุน้สามญั
และทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งซึ่งเป็นการไดม้าซึ่งสนิทรพัยแ์ละเป็นการเขา้ท ารายการจากบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั ตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุม และรายละเอยีดเพิม่เตมิในความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 ของหนังสอืนัดประชุม ซึง่ไดส่้งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ 
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มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเขา้ซื้อหุน้สามญัในบรษิทั สะเดา พ.ีเอส. รบัเบอร ์จ ากดั จาก บรษิทั ศรตีรงัแอโกร
อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี) ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 162,335,892 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9969 
ไม่เหน็ดว้ย 5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0031 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 162,340,892 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

หมายเหตุ: รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระนี้ ประกอบดว้ย 

ท่ี รายช่ือ 
จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 
อตัราการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ความสมัพนัธ์ 

1. บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 725,037,300 50.7452 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
2. บรษิทั รบัเบอรแ์ลนด ์โปรดกัส ์จ ากดั 77,663,400 5.4356 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
3. บรษิทั ศรตีรงั โฮลดิง้ส ์จ ากดั 53,376,900 3.7358 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน STA 
4. ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 69,709,200 4.8789 กรรมการ STA 
5. นายสมหวงั สนิเจรญิกุล 88,900 0.0062 บดิา กรรมการ STA 
6. นางดวงใจ สนิเจรญิกุล 70,000 0.0049 มารดา กรรมการ STA 
7. นางวรด ีสนิเจรญิกุล 6,270,000 0.4388 พีน้่อง กรรมการ STA 
8. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 208,900 0.0146 กรรมการ STA 
9. นายวทิย์นาถ สนิเจรญิกุล 70,000 0.0049 ลูกชายและน้อง กรรมการ STA 
10. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 6,248,900 0.4374 กรรมการ STA 
11. นางสาววรรณิสา สนิเจรญิกุล 260,000 0.0182 ลูกสาว กรรมการ STA 
12. นายล ีพอล สุเมธ 6,370,000 0.4458 กรรมการ STA 
13. นายภทัราวุธ พาณิชย์กุล 40,000 0.0028 กรรมการ STA 
14. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล 1,782,300 0.1247 กรรมการ STA 
15. นางสาวณิชากร สนิเจรญิกุล 959,500 0.0672 ลูกสาว กรรมการ STA 
16. นางสาวชญานี สนิเจรญิกุล 6,400 0.0004 ลูกสาว กรรมการ STA 
17. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ 25,000 0.0017 กรรมการ STA 
18. พ.อ. ธนสร ป้องอาณา 39,100 0.0027 กรรมการ STA 
19. นายพนัเลศิ หวงัศุภดลิก 700,000 0.0490 ผูบ้รหิาร STA 
20. นางเกษมศร ีหวงัศุภดลิก 100,000 0.0070 คู่สมรส ผูบ้รหิาร STA 
21. นายอุดม พฤกษานุศกัดิ ์ 47,000 0.0033 ผูบ้รหิาร STA 
22. นายชยัเดช พฤกษานุศกัดิ ์ 15,500 0.0011 ผูบ้รหิาร STA 
23. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ 1,520,000 0.1064 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
24. นายเอกชยั พฤกษานุศกัดิ ์ 70,000 0.0049 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
25. นายสมบูรณ์ พฤกษานุศกัดิ ์ 56,000 0.0039 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
26. นายรฐัพงศ ์ลาภาโรจน์กจิ 633,000 0.0443 ผูบ้รหิาร STA 
27. นางสาวกจิจารตัน์ ลาภาโรจน์กจิ 2,600 0.0002 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
28. นางสาวยุวด ีลาภาโรจน์กจิ 94,000 0.0066 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
29. นางสาวนุชนาถ ไชยรตัน์ 51,000 0.0036 ผูบ้รหิาร STA 

  รวม 951,514,900 66.5963  
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเข้าซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากบริษทั อนัวารพ์าราวูด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ในฐานะผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ เป็น
ผูอ้ธบิายรายละเอยีดในวาระน้ีต่อทีป่ระชุม 

นางสาวธนวรรณ น าเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการด าเนินการตามแผนการขยายก าลงัการผลติตามที่
บรษิัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสอืชี้ชวนในการเสนอขายหุ้น IPO บรษิัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องซื้อที่ดนิเพื่อใช้ในการสรา้ง
โรงงานเพื่อการขยายก าลงัการผลติดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ตกลงจะเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งพืน้ที ่3 แปลงตดิต่อกนั 
มเีนื้อทีร่วม 34 ไร่ 1 งาน 0.7 ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จากบรษิทั อนัวาร์พารา
วูด จ ากัด ( “ANV”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ STA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่มสีิทธอิอกเสยีงทัง้หมดของ 
ANV ในราคาซื้อขายทัง้สิน้ 69.21 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้ส าหรบัส่วนซ่อมบ ารุงและบ้านพกัของพนักงานทีท่ างานใน
พืน้ทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ส าหรบัโครงการขยายในส่วนของโรงงานสะเดา 

ในการก าหนดราคาซื้อขายทีด่นิของ ANV นัน้ บรษิทัฯ ไดม้กีารว่าจา้งบรษิทั ทีป่รกึษา เฟิร์สสตาร์ จ ากดั 
เป็นผูป้ระเมนิราคาที่ดนิดงักล่าวดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาด และประเมนิราคาสิง่ปลูกสร้างดว้ยวธิคีดิจากต้นทุน
ทดแทน มรีาคาประเมนิอยู่ที ่69.21 ลา้นบาท โดยในพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษทีไ่ดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษตีาม
เกณฑข์อง BOI เป็นระยะเวลา 8 ปี 

ส าหรบัความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
• การเขา้ท ารายการ มคีวามสมเหตุสมผล 
• ราคาทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของ ANV ที ่69.21 ล้านบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม ส่วนโครงการฯ มคีวาม

เป็นไปไดใ้นการลงทุน และการลงทุนมคีวามเหมาะสม 
• ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัริายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการที่

เกีย่วโยงกนัในวาระที ่3 

ทัง้นี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นใน ANV ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การซื้อหุ้น
สามญัและทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งซึง่เป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละเป็นการเขา้ท ารายการจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุม และรายละเอยีดเพิม่เตมิในความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 ของหนังสอืนัดประชุม ซึง่ไดส่้งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจากบรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนได้
เสยี) ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 162,335,892 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9969 
ไม่เหน็ดว้ย 5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0031 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 162,340,892 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

หมายเหตุ: รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระนี้ ประกอบดว้ย 
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ท่ี รายช่ือ 
จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 
อตัราการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ความสมัพนัธ์ 

1. บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 725,037,300 50.7452 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
2. บรษิทั รบัเบอรแ์ลนด ์โปรดกัส ์จ ากดั 77,663,400 5.4356 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
3. บรษิทั ศรตีรงั โฮลดิง้ส ์จ ากดั 53,376,900 3.7358 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน STA 
4. ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 69,709,200 4.8789 กรรมการ STA 
5. นายสมหวงั สนิเจรญิกุล 88,900 0.0062 บดิา กรรมการ STA 
6. นางดวงใจ สนิเจรญิกุล 70,000 0.0049 มารดา กรรมการ STA 
7. นางวรด ีสนิเจรญิกุล 6,270,000 0.4388 พีน้่อง กรรมการ STA 
8. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 208,900 0.0146 กรรมการ STA 
9. นายวทิย์นาถ สนิเจรญิกุล 70,000 0.0049 ลูกชายและน้อง กรรมการ STA 
10. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 6,248,900 0.4374 กรรมการ STA 
11. นางสาววรรณิสา สนิเจรญิกุล 260,000 0.0182 ลูกสาว กรรมการ STA 
12. นายล ีพอล สุเมธ 6,370,000 0.4458 กรรมการ STA 
13. นายภทัราวุธ พาณิชย์กุล 40,000 0.0028 กรรมการ STA 
14. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล 1,782,300 0.1247 กรรมการ STA 
15. นางสาวณิชากร สนิเจรญิกุล 959,500 0.0672 ลูกสาว กรรมการ STA 
16. นางสาวชญานี สนิเจรญิกุล 6,400 0.0004 ลูกสาว กรรมการ STA 
17. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ 25,000 0.0017 กรรมการ STA 
18. พ.อ. ธนสร ป้องอาณา 39,100 0.0027 กรรมการ STA 
19. นายพนัเลศิ หวงัศุภดลิก 700,000 0.0490 ผูบ้รหิาร STA 
20. นางเกษมศร ีหวงัศุภดลิก 100,000 0.0070 คู่สมรส ผูบ้รหิาร STA 
21. นายอุดม พฤกษานุศกัดิ ์ 47,000 0.0033 ผูบ้รหิาร STA 
22. นายชยัเดช พฤกษานุศกัดิ ์ 15,500 0.0011 ผูบ้รหิาร STA 
23. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ 1,520,000 0.1064 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
24. นายเอกชยั พฤกษานุศกัดิ ์ 70,000 0.0049 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
25. นายสมบูรณ์ พฤกษานุศกัดิ ์ 56,000 0.0039 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
26. นายรฐัพงศ ์ลาภาโรจน์กจิ 633,000 0.0443 ผูบ้รหิาร STA 
27. นางสาวกจิจารตัน์ ลาภาโรจน์กจิ 2,600 0.0002 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
28. นางสาวยุวด ีลาภาโรจน์กจิ 94,000 0.0066 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
29. นางสาวนุชนาถ ไชยรตัน์ 51,000 0.0036 ผูบ้รหิาร STA 

  รวม 951,514,900 66.5963  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเข้าซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จากบริษัท ศรีตรงัแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ในฐานะผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ เป็น
ผูอ้ธบิายรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นางสาวธนวรรณ น าเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการด าเนินการตามแผนการขยายก าลงัการผลติตามที่
บรษิัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสอืชี้ชวนในการเสนอขายหุ้น IPO บรษิัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องซื้อที่ดนิเพื่อใช้ในการสรา้ง
โรงงานเพื่อการขยายก าลงัการผลิตดงักล่าว บริษัทฯ ตกลงจะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งป ลูกสร้างจาก STA จ านวน 12 
แปลงตดิต่อกนั โดยมเีน้ือทีร่วม 334 ไร่ 6.2 ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร ในราคาซื้อ
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ขายทัง้สิน้ 177.47 ล้านบาท เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้ส าหรบัโรงงานผลติถุงมอืยางในพืน้ทีอ่ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร ส าหรบั
โครงการขยายในส่วนของโรงงานชุมพร 

ในการก าหนดราคาซื้อขายทีด่นิของ STA นัน้ บรษิทัฯ ไดม้กีารว่าจา้งบรษิทั ทีป่รกึษา เฟิร์สสตาร์ จ ากดั 
เป็นผูป้ระเมนิราคาที่ดนิดงักล่าวดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาด และประเมนิราคาสิง่ปลูกสร้างดว้ยวธิคีดิจากต้นทุน
ทดแทน มรีาคาประเมนิอยู่ที ่177.47 ลา้นบาท 

ส าหรบัความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
• การเขา้ท ารายการ มคีวามสมเหตุสมผล 
• ราคาทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของ STA ที ่177.47 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม ส่วนโครงการฯ มคีวาม

เป็นไปไดใ้นการลงทุน และการลงทุนมคีวามเหมาะสม 
• ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัริายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการที่

เกีย่วโยงกนัในวาระที ่4 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของธุรกรรมการซื้อหุน้ใน STA ปรากฏตามสารสนเทศของบรษิทัฯ เรื่อง การซื้อหุน้สามญั
และทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งซึง่เป็นการไดม้าซึ่งสนิทรพัยแ์ละเป็นการเขา้ท ารายการจากบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั ตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุม และรายละเอยีดเพิม่เตมิในความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 ของหนังสอืนัดประชุม ซึง่ไดส่้งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ 

มติ  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง จากบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี) ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 162,335,892 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9969 
ไม่เหน็ดว้ย 5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0031 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 162,340,892 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

หมายเหตุ: รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระนี้ ประกอบดว้ย 

ท่ี รายช่ือ 
จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 
อตัราการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ความสมัพนัธ์ 

1. บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 725,037,300 50.7452 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
2. บรษิทั รบัเบอรแ์ลนด ์โปรดกัส ์จ ากดั 77,663,400 5.4356 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
3. บรษิทั ศรตีรงั โฮลดิง้ส ์จ ากดั 53,376,900 3.7358 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน STA 
4. ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 69,709,200 4.8789 กรรมการ STA 
5. นายสมหวงั สนิเจรญิกุล 88,900 0.0062 บดิา กรรมการ STA 
6. นางดวงใจ สนิเจรญิกุล 70,000 0.0049 มารดา กรรมการ STA 
7. นางวรด ีสนิเจรญิกุล 6,270,000 0.4388 พีน้่อง กรรมการ STA 
8. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 208,900 0.0146 กรรมการ STA 
9. นายวทิย์นาถ สนิเจรญิกุล 70,000 0.0049 ลูกชายและน้อง กรรมการ STA 
10. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 6,248,900 0.4374 กรรมการ STA 
11. นางสาววรรณิสา สนิเจรญิกุล 260,000 0.0182 ลูกสาว กรรมการ STA 
12. นายล ีพอล สุเมธ 6,370,000 0.4458 กรรมการ STA 
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ท่ี รายช่ือ 
จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 
อตัราการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ความสมัพนัธ์ 

13. นายภทัราวุธ พาณิชย์กุล 40,000 0.0028 กรรมการ STA 
14. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล 1,782,300 0.1247 กรรมการ STA 
15. นางสาวณิชากร สนิเจรญิกุล 959,500 0.0672 ลูกสาว กรรมการ STA 
16. นางสาวชญานี สนิเจรญิกุล 6,400 0.0004 ลูกสาว กรรมการ STA 
17. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ 25,000 0.0017 กรรมการ STA 
18. พ.อ. ธนสร ป้องอาณา 39,100 0.0027 กรรมการ STA 
19. นายพนัเลศิ หวงัศุภดลิก 700,000 0.0490 ผูบ้รหิาร STA 
20. นางเกษมศร ีหวงัศุภดลิก 100,000 0.0070 คู่สมรส ผูบ้รหิาร STA 
21. นายอุดม พฤกษานุศกัดิ ์ 47,000 0.0033 ผูบ้รหิาร STA 
22. นายชยัเดช พฤกษานุศกัดิ ์ 15,500 0.0011 ผูบ้รหิาร STA 
23. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ 1,520,000 0.1064 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
24. นายเอกชยั พฤกษานุศกัดิ ์ 70,000 0.0049 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
25. นายสมบูรณ์ พฤกษานุศกัดิ ์ 56,000 0.0039 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
26. นายรฐัพงศ ์ลาภาโรจน์กจิ 633,000 0.0443 ผูบ้รหิาร STA 
27. นางสาวกจิจารตัน์ ลาภาโรจน์กจิ 2,600 0.0002 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
28. นางสาวยุวด ีลาภาโรจน์กจิ 94,000 0.0066 พีน้่อง ผูบ้รหิาร STA 
29. นางสาวนุชนาถ ไชยรตัน์ 51,000 0.0036 ผูบ้รหิาร STA 

  รวม 951,514,900 66.5963  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษทัฯ 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางพรีะวรรณ มาตรงามเมอืง เลขานุการบรษิทั เป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีดในวาระ
นี้ต่อทีป่ระชุม 

นางพรีะวรรณ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อเพิม่การกระจายการถอืหุน้ และเพิม่สภาพคล่องในการซื้อขายหุน้
ของบรษิทัฯ รวมทัง้ปรบัพืน้ฐานราคาหุน้ใหส้อดคล้องเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัคู่แข่งซึ่งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ประเทศมาเลเซยี จงึเหน็ควรเสนอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ จากเดมิมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นมูลค่า 
หุ้นละ 0.5 บาท ส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ ที่ช าระแล้วและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 
1,428,780,000 หุ้น เป็นจ านวน 2,857,560,000 หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จะไม่มี
ผลกระทบต่อทุนจดทะเบยีน ทุนช าระแลว้ และสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ปัจจุบนัแต่อย่างใด 

 นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณา
อนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,434,780,000.00 บาท (หนึ่งพนัสีร่อ้ยสามสบิสีล่า้นเจด็แสนแปดหมื่นบาท) 
แบ่งออกเป็น 2,869,560,000.00 หุน้ (สองพนัแปดรอ้ยหกสบิเกา้ลา้นหา้แสนหกหมื่นหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 2,869,560,000.00 หุน้ (สองพนัแปดรอ้ยหกสบิเกา้ลา้นหา้แสนหกหมื่นหุน้) 
หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ -” 
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ทัง้นี้ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่าในหนังสอืเชญิประชุม หน้าที ่7 ปรากฏตวัเลขทีพ่มิพผ์ดิในส่วนของจ านวน
หุน้ภายหลงัเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ โดยตอ้งแกไ้ขเป็นจ านวน 2,869,560,000.00 หุน้ 

ทัง้นี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่กล่าวขา้งต้น ต้องน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบยีน  
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจมกีารแก้ไขหรอืเพิม่เตมิถ้อยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

มติ ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัเิปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้จากเดมิมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 
และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ 
ทีต่ราไว ้ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์และไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 1,110,771,392 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 1,110,771,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

วาระท่ี 6 รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัฯ 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางพรีะวรรณ มาตรงามเมอืง เลขานุการบรษิทั เป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีดในวาระ
นี้ต่อทีป่ระชุม 

นางพรีะวรรณ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าบรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
30 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ หลงัจากการหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตามกฎหมายแลว้ โดยตอ้งไม่เกนิก าไรสะสมของบรษิทัฯ ทีป่รากฏในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ การจ่ายเงนิปันผลใหค้ านึงถงึปัจจยัต่างๆ เช่น สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของ
บรษิทัฯ ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อย รวมถงึการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงนิทุนทีจ่ะรองรบั
การเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อ
การด าเนินงานของบรษิทัฯ และขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563 ได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิ 
ปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธแิละก าไรสะสมของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้หมดไม่เกนิ 
1,785,975,000 บาท โดยจ่ายจากโครงการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ BOI ทีม่สีทิธยิกเวน้ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย ซึง่อตัรา
การจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้อยู่ทีร่อ้ยละ 31.83 เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ คดิเป็นอตัราเงนิปันผลตอบแทนรอ้ยละ 
1.67 ค านวณ ณ วนัที ่26 พฤศจกิายน 2563 (ก่อนขึน้เครื่องหมาย “XD”) 

ทัง้นี้ บรษิทัไดด้ าเนินการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ  ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 
ปันผลทัง้หมดไม่เกิน 1,785,975,000 บาท โดยจ่ายจากโครงการที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนที่มสีทิธิ
ยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพจิารณา  
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ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม 

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น. 

 
 
 

( ศ.ดร.วรีกร  อ่องสกุล ) 
ประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 
 


