
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2

1

สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ 
บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

(ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
จดทะเบยีนเพื่อขออนุมตักิารออกและเสนอขายหลกัทรพัย)์ 

 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่
17 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,536,000,000 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) โดยมรีายละเอยีดดงันี้   

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บรษิัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิของ
บรษิทั ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) ในอตัราสว่น 5 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ ที่
ราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ใหส้่วนลดจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้น 7 วนัท าการ
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่17 กรกฎาคม 2560 ซึง่กบั 14.59 บาท คดิเป็นส่วนลดในอตัรารอ้ย
ละ 31.48  

ส าหรบัผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรพัย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ  CDP บริษัทจะก าหนดอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทเป็นเงนิสงิคโปรภ์ายหลงัจากทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัิการเพิม่ทุน และบรษิทัจะด าเนินการ
แจง้ราคาเสนอขายหุน้เป็นเงนิสงิคโปรด์อลลาร ์(เทยีบเท่าเงนิบาทไทย) ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป  

บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้  ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่กดิจากการค านวณ 
ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธไิด ้(Oversubscription) โดยผู้
ถอืหุ้นเดมิที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธจิะได้รบัการจดัสรรหุ้นที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธกิต่็อเมื่อมหีุ้นเหลอืจากการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธคิรบถว้นแลว้ทัง้หมดเท่านัน้ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ในครัง้นี้  กรณีทีม่หีุน้สามญัเหลอื
จากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุ้นในรอบแรกแลว้ บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนส่วนทีเ่หลอืดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิซึง่แสดงความประสงคจ์ะจองซือ้เกนิสทิธติามสดัสว่นการถอืหุน้ในราคา
เดยีวกนักบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธ ิดงันี้ 

1) ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุ้นในรอบ
แรกมจี านวนมากกว่าหรอืเท่ากบัจ านวนรวมทัง้หมดของหุ้นทีผู่ถ้ือหุน้เดมิแสดงความประสงค์จองซื้อเกนิ
กว่าสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้แต่ละรายทีแ่สดงความประสงคใ์นการจองซือ้หุน้
เกนิกว่าสทิธแิละช าระค่าจองซือ้หุน้ 
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2) ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ในรอบแรกมจี านวน
น้อยกว่าหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่า
สทิธติามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย โดยน าจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัการ
จดัสรรตามสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความประสงค์จองซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายนัน้หารดว้ยจ านวน
หุ้นที่ได้รบัการจดัสรรตามสทิธขิองผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกนิสทิธทิัง้หมดคูณด้วย
จ านวนหุน้ที่เหลอื จะได้เป็นจ านวนหุน้ทีผู่จ้องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธไิดร้บัการจดัสรร ใน
กรณีที่มเีศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุน้นัน้ทิ้งทัง้จ านวน ทัง้นี้ จ านวนหุ้นที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่
เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัคงมีหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรตามขอ้ (1) ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกนิกว่า
สทิธแิต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามวธิกีารเช่นเดยีวกนักบัขอ้ (1) ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการ
จดัสรรหุ้นให้แก่ผูท้ี่จองซื้อเกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้นี้  จนกระทัง่ไม่มหีุ้นเหลอืจากการจดัสรร 
หรอืไม่สามารถจดัสรรไดอ้กีเน่ืองจากเป็นเศษหุน้หรอืจนกว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดประสงคท์ีจ่ะจองซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป 

หากมหีุ้นสามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น และการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการตดัหุน้สามญัเพิม่ทุนสว่นที่
คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

อน่ึง การจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้
เกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิกีารในการเขา้ถือหลกัทรพัย์เพื่อ
ครอบง ากจิการ หรอืในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบรษิัทได้ไม่เกนิร้อยละ  49 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย
ทัง้หมดของบรษิทั 

บรษิทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date) 
ในวนัที ่8 กนัยายน 2560 และใหร้วบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที ่11 กนัยายน 
2560  

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบรษิัทผ่านบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกบั  The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลกัทรพัย์”) หรอืบุคคลซึ่งมหีุ้นของบรษิัทอยู่ในบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กบัตวัแทนรบัฝาก
หลกัทรพัย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศสงิคโปร)์ ของวนัที่ 8 กนัยายน 2560 มี
สทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้  
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2) ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ในรอบแรกมจี านวน
น้อยกว่าหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่า
สทิธติามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย โดยน าจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัการ
จดัสรรตามสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความประสงค์จองซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายนัน้หารดว้ยจ านวน
หุ้นที่ได้รบัการจดัสรรตามสทิธขิองผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกนิสทิธทิัง้หมดคูณด้วย
จ านวนหุน้ที่เหลอื จะได้เป็นจ านวนหุน้ทีผู่จ้องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธไิดร้บัการจดัสรร ใน
กรณีที่มเีศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุน้นัน้ทิ้งทัง้จ านวน ทัง้นี้ จ านวนหุ้นที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่
เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัคงมีหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรตามขอ้ (1) ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกนิกว่า
สทิธแิต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามวธิกีารเช่นเดยีวกนักบัขอ้ (1) ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการ
จดัสรรหุ้นให้แก่ผูท้ี่จองซื้อเกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้นี้  จนกระทัง่ไม่มหีุ้นเหลอืจากการจดัสรร 
หรอืไม่สามารถจดัสรรไดอ้กีเน่ืองจากเป็นเศษหุน้หรอืจนกว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดประสงคท์ีจ่ะจองซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป 

หากมหีุ้นสามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น และการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการตดัหุน้สามญัเพิม่ทุนสว่นที่
คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

อน่ึง การจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้
เกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิกีารในการเขา้ถือหลกัทรพัย์เพื่อ
ครอบง ากจิการ หรอืในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบรษิัทได้ไม่เกนิร้อยละ  49 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย
ทัง้หมดของบรษิทั 

บรษิทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date) 
ในวนัที ่8 กนัยายน 2560 และใหร้วบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที ่11 กนัยายน 
2560  

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบรษิัทผ่านบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกบั  The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลกัทรพัย์”) หรอืบุคคลซึ่งมหีุ้นของบรษิัทอยู่ในบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กบัตวัแทนรบัฝาก
หลกัทรพัย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศสงิคโปร)์ ของวนัที่ 8 กนัยายน 2560 มี
สทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้  
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การเพิ่มทุนดงักล่าวจะด าเนินการไดก้ต่็อเมื่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทครัง้ที่ 2/2560 ซึ่งจะจดัขึ้น ณ 
วนัที ่31 สงิหาคม 2560 มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั โดยบรษิทัก าหนดวนัจองซือ้และ
ช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนในวนัที ่2 – 6 ตุลาคม 2560 ทัง้นี้ ใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามตามหนังสอืรบัรอง
ของบรษิทั หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูม้อี านาจ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีด
อื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามที่มกีารจดัสรรข้างต้น เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ระยะเวลาเสนอขาย การก าหนดวนั Record Date และวนัรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรร การ
ก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุน รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่
รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรอืขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมอี านาจใน
การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุ้นของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั  CDP ทาง CDP จะด าเนินการแจง้
รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนและระยะเวลาจองซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทั แยกต่างหาก
ออกไป เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรแ์ละหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. วตัถปุระสงคข์องการออกหุ้นเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

บรษิทัมแีผนจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนครัง้นี้ไปใชด้งัต่อไปนี้ 

1) ช าระคืนเงนิกู้บางส่วนที่บรษิัทกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิมาเพื่อซื้อหุ้นบรษิัท ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ประมาณ 1,500 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 

2) ช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ทีม่ต่ีอสถาบนัการเงนิ ประมาณ 500 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 

3) ลงทุนในการขยายก าลงัการผลติธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑย์างธรรมชาติในประเทศอนิโดนีเซยีและ
ประเทศไทย ประมาณ 410 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2561* 

4) ลงทุนในบรษิัทย่อยที่ด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายถุงมอืยางทางการแพทยใ์นประเทศต่างๆ เช่น สหรฐัอเมรกิา 
สาธารณรฐัประชาชนจนี เป็นตน้ ประมาณ 150 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2561* 

หมายเหตุ : *เมือ่บรษิทัไดร้บัเงนิเพิม่ทุนและเมือ่คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิารลงทุนในรายการดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะท าการ
แจง้ขอ้มลูการลงทุนดงักล่าวพรอ้มทัง้ค านวณขนาดรายการตามเกณฑก์ารไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยต่์อไป 

ทัง้นี้ บรษิัทอาจปรบัเปลี่ยนการใช้เงนิตามที่ระบุในรายการขา้งต้นตามความเหมาะสมของสภาพธุรกจิรวมทัง้
ปัจจยัทางเศรษฐกจิเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัต่อไป 
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การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุ้นของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั  CDP ทาง CDP จะด าเนินการแจง้
รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนและระยะเวลาจองซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทั แยกต่างหาก
ออกไป เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรแ์ละหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. วตัถปุระสงคข์องการออกหุ้นเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

บรษิทัมแีผนจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนครัง้นี้ไปใชด้งัต่อไปนี้ 

1) ช าระคืนเงนิกู้บางส่วนที่บรษิัทกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิมาเพื่อซื้อหุ้นบรษิัท ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
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หมายเหตุ : *เมือ่บรษิทัไดร้บัเงนิเพิม่ทุนและเมือ่คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิารลงทุนในรายการดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะท าการ
แจง้ขอ้มลูการลงทุนดงักล่าวพรอ้มทัง้ค านวณขนาดรายการตามเกณฑก์ารไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยต่์อไป 

ทัง้นี้ บรษิัทอาจปรบัเปลี่ยนการใช้เงนิตามที่ระบุในรายการขา้งต้นตามความเหมาะสมของสภาพธุรกจิรวมทัง้
ปัจจยัทางเศรษฐกจิเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัต่อไป 
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3. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

1) ผลกระทบทีม่ต่ีอราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

 

โดยที ่

ราคาตลาด = ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ 7 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่17 
กรกฎาคม 2560   

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  = [(ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน x 
หุน้สามญัเพิม่ทุน)]/ (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + หุน้สามญัเพิม่ทุน)  

= [(14.5946 x 1,280,000,000)+(10 x 256,000,000 )] / (1,280,000,000 + 
256,000,000 )  

= 13.8289 บาทต่อหุน้  

Price Dilution    = 5.25 %  

ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้กบัผู้ถอืหุน้เดมิ  หากมกีารใช้สทิธจิองซือ้หุ้น
ครบทัง้จ านวนแลว้ ผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากบั 5.25 % 

2) ผลกระทบต่อก าไรต่อผูถ้อืหุน้ (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

 

โดยที ่ 

EPS ก่อนเสนอขาย  = ก าไรสทุธยิอ้นหลงั 12 เดอืน/1/ จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้  

 =  -584,786,519/ 1,280,000,000 
 = -0.4569บาทต่อหุน้  

EPS หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธยิอ้นหลงั 12 เดอืน/1 / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + หุน้สามญัเพิม่ทุน)  
 = -584,786,519/ (1,280,000,000 + 256,000,000) 
 = -0.3807 บาทต่อหุน้  
EPS Dilution  = 16.67 % 

หมายเหตุ     /1ก าไรสทุธสิ าหรบังวด 12 เดอืนยอ้นหลงัคอื ตัง้แต่ไตรมาสที ่2 ปี 2559 ถงึไตรมาสที ่1 ปี 2560 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ หากมกีารใชส้ทิธจิองซือ้หุน้
ครบทัง้จ านวนแลว้ ผลกระทบดา้นการลดลงของก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) เท่ากบั 16.67% 

 

Price Dilution        =        (ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาด 

EPS Dilution      =    (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 
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3) ผลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) 

 
 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหก้บัผู้ถือหุ้นเดมิ และผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิัทมกีารใช้
สทิธคิรบทัง้จ านวน ผูถ้อืหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีง เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขาย
ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ อย่างไรกต็าม ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดไม่ใชส้ทิธ ิและผูถ้อืหุน้อื่นที่
เหลอืทัง้หมดใชส้ทิธคิรบทัง้จ านวน ผูถ้อืหุน้รายนัน้จะไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสทิธใินการออกเสยีง
ของผูถ้อืหุน้บรษิทั (Control Dilution) เท่ากบั 16.67 % ซึง่ค านวณไดจ้าก 

= 1,280,000,000 / (1,280,000,000 + 256,000,000) 
Control Dilution = 16.67 % 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็เกีย่วกบัการเพิม่ทุนครัง้นี้ ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

1) เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งด าเนินการเพิม่ทุนเพื่อน าไปใชใ้นการคนืเงนิกู้
บางส่วนทีบ่รษิทัไดกู้้สถาบนัการเงนิมาเพื่อใช้ในการซือ้หุน้บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งมี
ก าหนดช าระภายในวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 นอกจากนี้ เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิโดยการเพิม่ก าลงั
การผลิตของธุรกิจยางธรรมชาติ รวมถึงการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของการจดัจ าหน่ายถุงมือยางทาง
การแพทย์ในประเทศต่างๆ บรษิัทจ าเป็นต้องมีแหล่งเงนิทุนที่เพียงพอเพื่อรองรบัการลงทุนดงักล่าว เพื่อ
ส่งเสรมิศกัยภาพการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต นอกจากนี้คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าการน าเงนิเพิม่ทุน
บางส่วนไปช าระหนี้เงนิกูร้ะยะสัน้ทีม่ต่ีอสถาบนัการเงนินัน้ จะท าใหส้ดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยระยะสัน้
ต่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ระยะยาวอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมมากขึน้ คณะกรรมการยงัมคีวามเหน็ว่า การเพิม่
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นอกจากจะเป็นการเพิ่มทุนที่
รวดเรว็และมตี้นทุนน้อย (เมื่อเปรยีบเทียบกบัการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
หรอืเสนอขายหุน้ต่อประชาชน (Public Offering) แลว้ ยงัเป็นการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทุกรายใหม้สี่วนร่วมในการ
จองซือ้และมสีทิธไิดร้บัผลตอบแทนจากผลประกอบการของบรษิทัในอนาคตร่วมกนั 

2) ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าเงนิกูท้ีบ่รษิัทกูย้มืสถาบนัการเงนิมาเพื่อซือ้หุน้ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั นัน้มกี าหนดช าระชดัเจนภายใตส้ญัญาเงนิกูค้อืภายในวนัที่ 29 ธนัวาคม 2560 สว่นเงนิกูร้ะยะสัน้
ทีบ่รษิทัประสงคจ์ะจ่ายช าระคนืสถาบนัการเงนินัน้ บรษิัทสามารถจ่ายช าระคนืไดท้นัทเีมื่อไดร้บัเงนิเพิม่ทุน
ดงักล่าว ซึง่นอกจากจะปรบัสดัสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ระยะสัน้ต่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ระยะยาวอยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสมมากขึน้แล้ว ยงัลดภาระดอกเบี้ยลงอกีด้วย ในส่วนของการขยายก าลงัการผลติธุรกจิยาง

Control Dilution      =    หุน้สามญัเพิม่ทุน / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + หุน้สามญัเพิม่ทุน) สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2

5

3) ผลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) 

 
 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหก้บัผู้ถือหุ้นเดมิ และผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิัทมกีารใช้
สทิธคิรบทัง้จ านวน ผูถ้อืหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีง เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขาย
ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ อย่างไรกต็าม ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดไม่ใชส้ทิธ ิและผูถ้อืหุน้อื่นที่
เหลอืทัง้หมดใชส้ทิธคิรบทัง้จ านวน ผูถ้อืหุน้รายนัน้จะไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสทิธใินการออกเสยีง
ของผูถ้อืหุน้บรษิทั (Control Dilution) เท่ากบั 16.67 % ซึง่ค านวณไดจ้าก 

= 1,280,000,000 / (1,280,000,000 + 256,000,000) 
Control Dilution = 16.67 % 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็เกีย่วกบัการเพิม่ทุนครัง้นี้ ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
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ธรรมชาตินัน้ บรษิัทมีความมุ่งมัน่ที่จะขยายก าลงัการผลิตทัง้ในประเทศอนิโดนีเซียและประเทศไทย ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ด้วยความชดัเจนของการวางแผนการขยายก าลงัการผลติและประกอบกบั
ความสามารถในการขยายก าลงัการผลติยางธรรมชาตทิีผ่่านมาของบรษิทั การสรา้งการเตบิโตดงักล่าวน่าจะ
สามารถด าเนินการเสรจ็สิน้ในช่วงเวลาทีบ่รษิทัตัง้เป้าหมายไวไ้ด ้อย่างไรกต็าม การเพิม่ทุนในบรษิทัย่อยเพื่อ
รองรบัการจดัจ าหน่ายถุงมอืยางทางการแพทยใ์นประเทศต่างๆนัน้ อาจต้องพจิารณาจากปัจจยัแวดลอ้มอื่น
ประกอบด้วย อาท ิเช่น จ านวนลูกค้ารายใหม่ หรอืการเพิม่ปรมิาณค าสัง่ซื้อของลูกค้าแต่ละรายในประเทศ
นัน้ๆ ว่ามอีตัราการเตบิโตรวดเรว็มากน้อยเพยีงใด และเงนิทุนที่มอียู่ในปัจจุบนัเพยีงพอต่อการรองรบัการ
เติบโตดังกล่าวหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาจากความสามารถในการสร้างยอดขายของธุรกิจถุงมือยางทาง
การแพทยท์ีผ่่านมาของบรษิทั คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าการใชเ้งนิดงักล่าวน่าจะด าเนินการไดต้ามแผนที่
วางไว ้

3) ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน แผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน และโครงการทีจ่ะ
ด าเนินการ รวมทัง้ความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุน 

การเพิม่ทุนและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ มคีวามสมเหตุสมผลเนื่องจากจ านวนเงนิเพิม่ทุน มคีวาม
สอดคลอ้งและเพยีงพอกบัแผนการใชเ้งนิของบรษิทัในอนาคต 

4) ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทั อนั
เน่ืองจากการเพิม่ทุนและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งนิหรอืโครงการ 

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเหน็ว่า เงนิทีบ่รษิทัได้รบัจากการเพิม่ทุนจะช่วยให้บรษิัทสามารถช าระหนี้ตาม
เงื่อนไขเวลาทีก่ าหนดของสถาบนัการเงนิได ้อกีทัง้ยงัเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงนิ และเสรมิสรา้งความ
แขง็แกร่งของสถานะทางการเงนิของบรษิัทให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้ น ามาซึ่งความสมัพนัธท์ี่ดมีากขึน้ต่อสถาบนั
การเงนิต่างๆทีบ่รษิทัมวีงเงนิอยู่ การขยายธุรกจิจะสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถด าเนินธุรกจิไดต้ามเป้าหมายทีว่าง
ไว้ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและอ านาจการต่อรองกบัคู่ค้า เพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพการแข่งขนัของ
บรษิทัต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนืในระยะยาว 

5) ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบับรษิทั ในกรณีทีไ่ม่สามารถเสนอขายหุน้เพิม่ทุนไดค้รบจ านวน 

บรษิทัอาจต้องใชแ้หล่งเงนิอื่นเพื่อใช้ในการช าระคนืเงนิกูส้ถาบนัการเงนิทีไ่ดใ้ชไ้ปส าหรบัการซื้ อหุน้ บรษิัท 
ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งแหล่งเงนิทุนอื่นอาจจะเป็นกระแสเงนิสดภายในกจิการหรอืการเบกิ
เงนิกูร้ะยะสัน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อสดัสว่นเงนิกูร้ะยะสัน้และเงนิกูร้ะยะยาว นอกจากนี้ ถา้บรษิทัไม่สามารถ
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนไดค้รบจ านวน จะท าใหบ้รษิัทยงัคงมภีาระต้นทุนทางการเงนิจากเงนิกู้ระยะสัน้ในสว่นที่
บรษิทัมคีวามตัง้ใจจะช าระคนืสถาบนัการเงนิที่บรษิทัมอียู่ และอาจส่งผลกระทบต่อแผนการขยายก าลงัการ
ผลติธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติในประเทศอนิโดนีเซยีและประเทศไทย รวมทัง้การจดั
จ าหน่ายถุงมอืยางทางการแพทยใ์นต่างประเทศต่อไป 
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6) ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย  

คณะกรรมการได้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเป็นราคา
ส่วนลดในอัตราร้อยละ 31.48 จากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้น 7 วันท าการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยราคาดงักล่าวน่าจะเป็นราคาที่มคีวามเหมาะสมที่
สามารถดงึดูดผูถ้อืหุน้เดมิใหม้าจองซือ้หุน้ได้ โดยทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิเพิม่ทุนทีเ่พยีงพอต่อแผนการใชเ้งนิของ
บรษิทั 

หากคดิเป็นผลกระทบทีม่ต่ีอราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) ราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวก่อใหเ้กดิ Price 
Dilution ทีร่อ้ยละ 5.25 ซึง่เป็นผลกระทบที่อยู่ในสดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนแบบ Rights 
Offering ของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีทีก่รรมการของบรษิทัไม่ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั
ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุน หากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั ผูถ้อืหุน้สามารถ
ฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์
ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

            
        ขอแสดงความนบัถอื 

      

 
     
(นายกติชิยั สนิเจรญิกุล, นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล) 

กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั 
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