สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของ
บริษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
(ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
จดทะเบียนเพื่อขออนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหลักทรัพย์)
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของ
บริษทั ษศรีทั ตศรี
รังตแอโกรอิ
นดันสดัทรี
ด ด(มหาชน)
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริ
รังแอโกรอิ
ส ทรีจากั
จากั
(มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่
(ตามประกาศคณะกรรมการก
นที่ ทจ. 73/2558
งสือนัดประชุ
ผูถ้ อื หุน้ จดทะเบี
ของบริษยทั นเดิม
17 กรกฎาคม
2560 ได้มีมติอนุ มตั ากั
ิให้บเตลาดทุ
พิ่มทุนจดทะเบี
ยนของบริเรืษ่อัทง จรายการในหนั
านวน 256,000,000
บาทมจากทุ
ยนเพืย่อนใหม่
ขออนุจมานวน
ตั กิ ารออกและเสนอขายหลั
ทรั่อพออกและเสนอขายหุ
ย์)
จานวน 1,280,000,000 บาท เป็จดทะเบี
นทุนจดทะเบี
1,536,000,000 บาทกเพื
น้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัส ทรี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่
17
2560ยดของการเสนอขาย
ได้มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
1. กรกฎาคม
รายละเอี
จานวน 1,280,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,536,000,000 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
สามัญ
ม่ ทุานวนหุ
นจานวน
หุ้น มูอลอยูค่า่ (Rights
ที่ตราไว้Offering)
หุ้นละ 1 บาท
กบั ผู้ถือยหุดดั้นงเดินีม้ ของ
ให้แก่ผถู้ อื บริ
หุน้ ษเดิัทมเสนอขายหุ
ของบริษทั ้นตามสั
ดส่เพิวนจ
น้ ที256,000,000
ผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถื
โดยมีให้
รายละเอี
บริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ที่
1.
รายละเอียดของการเสนอขาย
ราคาเสนอขายหุ
้นละ 10 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น 7 วันทาการ
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึง่ กับ 14.59 บาท คิดเป็ นส่วนลดในอัตราร้อย
บริ
ัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ของ
ละ ษ31.48
บริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ที่
ราคาเสนอขายหุ
ซึ่งษเป็ัทนผ่ราคาที
วเฉลี่ยถ่บวงน
้ าหนับริกของหุ
้น าหนดอั
7 วันทาการ
สาหรับ ผู้ถือ หุ้น ซึ้น่งละ
ถือ10
หุ้นบาท
ของบริ
านบัญ่ใชีห้หส่วลันลดจากราคาตลาดถั
ก ทรัพ ย์ซ่ึง เปิ ด ไว้โดยตรงกั
CDP
ษัท จะก
ต รา
ก่อนวันประชุ
ษทั ภเมืายหลั
่อวันทีงจากที
่ 17 กรกฎาคม
ง่ กัอบนุม14.59
บาทม่ ทุคินดเป็
นส่วษนลดในอั
ตราร้
อย
แลกเปลี
ย่ นเงิมนคณะกรรมการบริ
บาทเป็ นเงินสิงคโปร์
ท่ ป่ี ระชุมผู2560
ถ้ อื หุน้ ซึได้
ตั ิการเพิ
และบริ
ทั จะดาเนิ
นการ
ละ ง31.48
แจ้
ราคาเสนอขายหุน้ เป็ นเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ (เทียบเท่าเงินบาทไทย) ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบต่อไป
สาหรั
ผู้ถาเนิ
ือ หุน้ การจั
ซึ่ง ถือดหุสรรหุ
้น ของบริ
ญ ชีหดลัส่กวทรั
พ ย์ซอ่ึง เปิ
โดยตรงกั
บ CDP น้บริทีษเ่ กิัทดจะก
าหนดอั
ต รา
บริ
ษทั บจะด
น้ ให้แษก่ัทผถู้ผ่อื าหุนบั
น้ ตามสั
นการถื
หุน้ ด ไว้
ในกรณี
ทม่ี เี ศษของหุ
จากการค
านวณ
แลกเปลี
ย่ นเงินบาทเป็
งจากทีท่ อ้ ป่ี หุระชุ
มผูญ
ถ้ อื เพิหุม่น้ ทุได้นอเกินุนมกว่
ตั ิกาารเพิ
และบริษทั จะดาเนินโดยผู
การ้
ให้
ปัดเศษของหุ
น้ นัน้ ทินง้ เงิทันง้ นีสิ้งผูคโปร์
ถ้ อื หุภน้ ายหลั
สามารถจองซื
น้ สามั
สิทธิม่ ได้ทุน(Oversubscription)
นเงิาสินทสิงธิคโปร์
ยบเท่
นบาทไทย)
ถืแจ้องหุราคาเสนอขายหุ
้นเดิมที่จองซื้อเกิน้ เป็
นกว่
จะได้ดรอลลาร์
บั การจัด(เที
สรรหุ
้นทีาเงิ่จองซื
้อเกินกว่ให้
าสิผทถู้ ธิอื กหุต็ น้ ่อทราบต่
เมื่อมีหอุ้นไปเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรตามสิทธิครบถ้วนแล้วทัง้ หมดเท่านัน้
บริษทั จะดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ทีเ่ กิดจากการคานวณ
ให้ปัดเศษของหุ
นัน้ ทิญง้ เพิทัม่ ง้ นีทุ้ นผูต่ถ้ ออื ผูหุถ้ น้ อื สามารถจองซื
ญดเพิส่ม่วนการถื
ทุนเกินอกว่หุาน้ สิในครั
ทธิได้ง้ นี(Oversubscription)
ในการจั
ดสรรหุน้ น้ สามั
หุน้ เดิมของบริอ้ ษหุทนั้ สามั
ตามสั
้ กรณีทม่ี หี ุน้ สามัญโดยผู
เหลือ้
ถือหุ้นเดิมดทีสรรให้
่จองซืแ้อก่เกิผนถู้ กว่
ะได้รบั ษการจั
ดสรรหุ
้นที่จองซื
นกว่าสิทธิกต็ ว่อบริ
เมื่อษมีทั หจะจั
ุ้นเหลื
อจากการจั
สรรม่
จากการจั
อื หุาน้ สิเดิทมธิจของบริ
ทั ตามสั
ดส่วนการถื
อหุ้อ้นเกิในรอบแรกแล้
ดสรรหุ
น้ สามัญดเพิ
ถู้ อื เ่ หุหลืน้ อเดิดัมงของบริ
ทธิครบถ้วนแล้
วทัง้ หมดเท่
ทุให้นแส่ก่วผนที
กล่าวให้ษกทั บั ทีผูไ่ ด้ถ้ รอื บั หุการจั
น้ เดิมดซึสรรตามสิ
ง่ แสดงความประสงค์
จะจองซื
อ้ เกินสิานัทนธิ้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในราคา
เดียวกันกับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี้ กรณีทม่ี หี ุน้ สามัญเหลือ
จากการจั
ดสรรให้
ถู้ อื หุญน้ เพิเดิม่ มทุของบริ
ทั ตามสัดดส่สรรให้
วนการถื
ษทั จะจั
สรรหุน้ อสามั
ญเพิม่
1) ในกรณี
ทม่ี แหี ก่นุ้ ผสามั
นเหลือษจากการจั
แก่ผอหุถู้ อื้นหุในรอบแรกแล้
น้ เดิมของบริษว ทั บริ
ตามสั
ดส่วดนการถื
หุ้นในรอบ
ทุนส่วนที
เ่ หลืจอานวนมากกว่
ดังกล่าวให้กบัาหรื
ผูถ้ ออื เท่
หุน้ ากัเดิบมจซึานวนรวมทั
ง่ แสดงความประสงค์
จะจองซื
สิทมธิแสดงความประสงค์
ตามสัดส่วนการถือหุจองซื
น้ ในราคา
แรกมี
ง้ หมดของหุ
้นทีผ่ ถู้ อ้ ื เกิ
หุน้ นเดิ
้อเกิน
เดียวกันกว่กับาสิหุทน้ ธิทีบริ
ไ่ ด้รษบั ทั การจั
สรรตามสิ
ทธิอดังนีกล่้ าวให้แก่ผู้ถอื หุน้ แต่ละรายทีแ่ สดงความประสงค์ในการจองซือ้ หุน้
จะจัดดสรรหุ
น้ ทีเ่ หลื
เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้
1) ในกรณีทม่ี หี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบ
แรกมีจานวนมากกว่าหรือเท่ากับจานวนรวมทัง้ หมดของหุ้นทีผ่ ถู้ ือหุน้ เดิมแสดงความประสงค์จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถอื หุน้ แต่ละรายทีแ่ สดงความประสงค์ในการจองซือ้ หุน้
เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้
1

1

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
2)

ในกรณีทม่ี หี ุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกมีจานวน
น้อยกว่าหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่า
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
สิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้

2)

ในกรณี
หี ุน้ เหลือดจากการจั
ผถู้ อื หุท้ น้ จ่ี เดิ
มของบริ
วนการถื
อหุาจน้ านวนหุ
ในรอบแรกมี
(1) จัทดม่ี สรรตามสั
ส่วนการถืดสรรให้
อหุน้ เดิแมก่ของผู
องซื
อ้ เกินกว่ษาทั สิตามสั
ทธิแต่ดลส่ะราย
โดยน
น้ ทีไ่ ด้จรานวน
บั การ
น้อยกว่จัาดหุสรรตามสิ
น้ ทีผ่ ถู้ อื หุทน้ ธิเดิขมองผู
จองซื
าสิทธิ บริษทั จะจัจดองซื
สรรหุอ้ เกิ
น้ ทีนเ่ กว่
หลืาอสิดัทงธิกล่แต่าลวให้
แก่ผนทู้ หารด้
จ่ี องซืวอ้ ยจ
เกินานวน
กว่า
ถ้ อื อ้ หุเกิ
น้ ทีนแ่กว่สดงความประสงค์
ะรายนั
สิทธิตามขั
งต่อไปนี
้
หุ้นนที้ ตอนดั
่ได้รบั การจั
ดสรรตามสิ
ทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิทงั ้ หมดคูณด้วย
จานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ทีผ่ จู้ องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิได้รบั การจัดสรร ใน
(1) จักรณี
ดสรรตามสั
ดส่วนการถื
น้ เดิมของผู
นกว่าสิทัทง้ ธินีแ้ ต่จลานวนหุ
ะราย โดยน
าจานวนหุ
น้ ทีดไสรรจะไม่
่ ด้รบั การ
ท่มี เี ศษของหุ
้นให้ปอั ดหุเศษของหุ
น้ นัท้ น้จ่ี องซื
ทิ้ง ทัอ้ ง้ เกิ
จานวน
้นที่จะได้
รบั การจั
จัเกิดนสรรตามสิ
หุน้ ลทีะรายจองซื
แ่ สดงความประสงค์
อ้ เกิอ้ นแล้กว่วาสิทธิแต่ละรายนัน้ หารด้วยจานวน
จานวนหุทน้ ธิทีขผ่ องผู
ถู้ อื หุถ้ น้ อื แต่
อ้ และชาระค่จองซื
าจองซื
หุ้นที่ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิทงั ้ หมดคูณด้วย
จานวนหุทน้ ่ยี ทีงั คงมี
่เหลือหุ้นจะได้
เป็ นอจจากการจั
านวนหุน้ ดทีสรรตามข้
ผ่ จู้ องซือ้ เกิอ น(1)
กว่ให้
าสิทธิาการจั
แต่ละรายมี
สทิ แธิก่ไผดู้้ทรบั ่จี การจั
(2) ในกรณี
คงเหลื
ดสรรให้
องซื้อดเกิสรร
นกว่ในา
ศษของหุ้นงให้
น้ นัน้ คทิรบตามวิ
้ง ทัง้ จานวน
ทัง้ นนีเดี
้ จยานวนหุ
สิกรณี
ทธิแทต่่มี ลเี ะรายและยั
ได้ปรั ดบั เศษของหุ
การจัดสรรไม่
ธกี ารเช่
วกันกับ้นข้ทีอ่จะได้
(1) รทับั ง้ การจั
นี้ ให้ดสรรจะไม่
าเนินการ
จานวนหุ
น้ แต่้อเกิ
ละรายจองซื
าจองซื
ว งไม่
จัเกิดนสรรหุ
้นให้น้ แทีก่ผ่ ถู้ทอื ่จี หุองซื
นกว่าสิทธิอ้ ตและช
ามวิธาระค่
กี ารในข้
อนีอ้ ้ แล้
จนกระทั
่ มหี ุ้นเหลือจากการจัดสรร
หรือไม่สามารถจัดสรรได้อกี เนื่องจากเป็ นเศษหุน้ หรือจนกว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้
(2) ในกรณี
ท่ยีเพิงั มคงมี
คงเหลื
หุน้ สามัญ
่ ทุนหดัุ้นงกล่
าวอีกอต่จากการจั
อไป ดสรรตามข้อ (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ท่จี องซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามวิธกี ารเช่นเดียวกันกับข้อ (1) ทัง้ นี้ ให้ดาเนินการ
จัดเพิ
สรรหุ
ให้แอก่จากการจั
ผทู้ ่จี องซืด้อสรรให้
เกินกว่แาก่สิผทู้ถธิือตหุามวิ
ารในข้อษนีัท้ ตามสั
จนกระทั
มหี ุ้นอเหลื
จากการจัดสรร
หากมีหุ้นสามัญ
ม่ ทุน้นเหลื
้นเดิธมกี ของบริ
ดส่งไม่
ว่ นการถื
หุ้นอและการจั
อไม่อ้ สเกิ
ามารถจั
กี เนืน่ อการลดทุ
งจากเป็ นเศษหุ
น้ หรื
อจนกว่าษไม่ทั มโดยการตั
ผี ถู้ อื หุน้ รายใดประสงค์
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีหรื
จ่ องซื
นกว่าสิดทสรรได้
ธิ ให้ดอาเนิ
จดทะเบี
ยนของบริ
ดหุน้ สามัญเพิทม่ จ่ี ทุะจองซื
นส่วนทีอ้ ่
หุน้ สามัญเพิม่ ง้ ทุนดังกล่าวอีกต่อไป
คงเหลือจากการเสนอขายทิ
หากมี
หุ้นสามั
ญเพิน้ ม่ ทีทุจ่ องซื
นเหลือ้ เกิ
อจากการจั
แก่ผู้ถยือดข้
หุ้นาเดิงต้มนของบริ
ษัทตามสั
ดส่อวงไม่
นการถื
อนึ่ง การจั
ดสรรหุ
นกว่าสิทธิดตสรรให้
ามรายละเอี
ไม่ว่ากรณี
ใด จะต้
ทาให้อผหุถู้ ้นอื หุและการจั
น้ ทีจ่ องซืดอ้ สรร
หุน้
ให้
จ่ องซือ้ เกิ
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าเนินการลดทุ
จดทะเบี
ยนของบริ
ษทั โดยการตั
ดหุทน้ ่ีกสามั
ญเพิม่ ทุนส่วนที่
เกินแก่กว่ผถู้ าอืสิหุทน้ ธิทีร ายใดมี
ห น้นากว่ทีา่ตสิ้ อทงท
าคดาเสนอซื
้อ หลักนทรั
พ ย์ (Tender
Offer)
ตามเกณฑ์
าหนดในประกาศ
คงเหลื
อจากการเสนอขายทิ
คณะกรรมการก
ากับตลาดทุง้ นที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ หรือในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของ
อนึ
ทีจ่ ญองซื
อ้ เกิคนนต่
กว่าางด้
สิทาธิวถื
ตามรายละเอี
ยดข้ษาัทงต้ได้นไไม่
ใด จะต้
งไม่ทานวนหุ
าให้ผถู้ ้นอื หุทีน้่อทีอกจ
จ่ องซื
อ้ หุาน้ ย
บริษ่ง ัทการจั
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ม่เวกิ่านกรณี
ร้อยละ
49 อของจ
าหน่
เกิ
กว่ า สิท ธิรษายใดมี
ห น้ า ที่ต้ อ งท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ (Tender Offer) ตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดในประกาศ
ทัง้ นหมดของบริ
ทั
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง
ากิกจาหนดวั
การ หรืนอกในลั
กษณะที่อ่เผูป็ถ้ นอื การฝ่
ากัดอ้ การถื
อหุญน้ เพิ
ของคนต่
างด้ดาส่วตามที
ร่ ะบุ
อบังคับDate)
ของ
บริ
ษทั ได้
าหนดรายชื
หุน้ ทีาฝื
ม่ สี นทิ ข้ธิอจจองซื
หุน้ สามั
ม่ ทุนตามสั
วนการถื
อหุไว้น้ ในข้
(Record
บริษนัทที่ ซึ8่งกัปันจยายน
จุบนั อนุ2560
ญ าตให้
คนต่รวบรวมรายชื
างด้าวถือหุ้นอ่ ผูอยูถ้ ่อใื นบริ
ษัทได้ไม่เกิ225
นร้อของพระราชบั
ยละ 49 ของจญานวนหุ
ที่อพอกจ
าหน่ าย
ในวั
และให้
หุน้ ตามมาตรา
ญัตหิ ลัก้นทรั
ย์และตลาด
ทัหลัง้ หมดของบริ
กทรัพย์ พ.ศ.ษทั 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 11 กันยายน
2560
บริษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date)
ในวั
2560ษและให้
รวบรวมรายชื
225บ ของพระราชบั
ญัตหิ ลักทรั(Pte)
พย์และตลาด
ผู้ถือนหุที้น่ 8ซึ่งกัถืนอยายน
หุ้นของบริ
ัทผ่านบั
ญ ชีหลักทรัอ่ พผูย์ถ้ ซอื ่งึ หุเปิน้ ตามมาตรา
ดไว้โดยตรงกั
The Central ญ
Depository
Limited
หลั
กทรัพ(“ผู
ย์ พ.ศ.
2535กทรั
(รวมทั
ม่ กี อารแก้
ไขเพิ
) โดยวิษธัทปี อยู
ิ ดสมุ่ในบั
ดทะเบี
กการโอนหุ
กันบยายน
(“CDP”)
้ฝากหลั
พย์”ง้ )ทีหรื
บุคคลซึ
่งมีม่ หเติุ้นมของบริ
ญชีหยลันพั
กทรั
พย์ซ่งึ เปิ น้ดไว้ในวั
กบั นตัทีว่ 11
แทนรั
ฝาก
2560
หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศสิงคโปร์) ของวันที่ 8 กันยายน 2560 มี
สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญ ชีหลักทรัพย์ซ่งึ เปิ ดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซ่งึ เปิ ดไว้กบั ตัวแทนรับฝาก
หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศสิงคโปร์) ของวันที่ 8 กันยายน 2560 มี
สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ 2
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดาเนินการได้กต็ ่ อเมื่อที่ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั โดยบริษทั กาหนดวันจองซือ้ และ
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
ชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 ทัง้ นี้ ให้กรรมการผูม้ อี านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของบริษทั หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากกรรมการผูม้ อี านาจ เป็ นผูม้ อี านาจพิจารณากาหนดรายละเอียด
การเพิ
ดังอกล่
นการได้
ต็ ่ อเพิเมืม่ ่อทุทีน่ปตามที
ระชุม่มวิกี สารจั
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น้ สามักญ
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วัระยะเวลาเสนอขาย
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มีมาหนดวั
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นและจัและวั
ดสรรหุ
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นจองซื
และ
การก
นรวบรวมรายชื
่อผูษ้ถือทั หุโดยบริ
้นที่มสี ษทิ ทั ธิไกด้าหนดวั
รบั การจั
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ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุย้นด
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่นๆญทีเพิ่เกีม่ ย่ ทุวข้
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สามั
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ว และ้นสามั
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ลงนามใน
ระยะเวลาเสนอขาย
าหนดวั
Dateกฐานที
และวันจ่ าเป็
รวบรวมรายชื
่อผูอ้ถงกัือบหุการจั
้นที่มสีดทิสรรหุ
ธิได้น้ รบัสามั
การจั
ดสรร
เอกสารค
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อนผันนต่Record
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น
เงื
่
อ
นไข
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ย
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่
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สามั
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เพิ
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ทุ
งการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรืนอ
ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจใน
สามัญาเนิ
เพิมน่ ทุการอื
น รวมทั
างๆ อันเกีย่ วกั
ย่ วเนื
่ องกับดการจั
สามั
การด
่นใดอัง้ นดจาเนิ
าเป็นนการต่
และสมควรเกี
บการจั
สรรหุดน้ สรรหุ
สามัญน้ เพิ
ม่ ทุญนเพิ
ดังม่ กล่ทุานวดังกล่าว และ (3) ลงนามใน
เอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ซึง่
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ผูถ้ อื หุดน้ ต่ซึอง่ และการยื
ถือหุ้นของบริ
ษทั ผ่าญนบั
ญชีหอขอผ่
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บ CDP
จะดาเนินการแจ้อง
หน่
วยงานที
วข้อทีงเ่ กีและการน
น้ สามัญเพิ
ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลั
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ม่ ทุนและระยะเวลาจองซื
อ้ หุน้ เพิม่ ทุนกของบริ
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น้ สามั
ญเพิวม่ ยงานก
ทุนดังกล่
ออกไปาเนิเพืน่อการอื
ให้เป็่นนใดอั
ไปตามกฎเกณฑ์
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2.

สวัาหรั
ผูถ้ อื หุน้ ขซึองการออกหุ
ง่ ถือหุ้นของบริ
ษทั ่ มผ่ทุานนบั
ญชีหลักทรัพย์เซงิง่ึ นเปิ ดไว้โดยตรงกับ CDP ทาง CDP จะดาเนินการแจ้ง
ตถุปบระสงค์
้นเพิ
และแผนการใช้
รายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนและระยะเวลาจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั แยกต่างหาก
บริษทั มีแเพืผนจะน
นทีไ่ ด้จากการเพิขม่ องตลาดหลั
ทุนครัง้ นี้ไปใช้
้ และหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
ออกไป
่อให้เป็าเงิ
นไปตามกฎเกณฑ์
กทรัดพงั ย์ต่สองิไปนี
คโปร์

2.

1)
นเงิขนองการออกหุ
กู้บางส่วนที้น่บริเพิษ่ มัททุกูน้ยมืและแผนการใช้
จากสถาบันการเงิ
วัตถุชปาระคื
ระสงค์
เงิ นน มาเพื่อซื้อหุ้นบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
จากัด ประมาณ 1,500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560
บริษทั มีแผนจะนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ไปใช้ดงั ต่อไปนี้
2) ชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีม่ ตี ่อสถาบันการเงิน ประมาณ 500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560
1) ชาระคืนเงินกู้บางส่วนที่บริษัทกู้ยมื จากสถาบันการเงิน มาเพื่อซื้อหุ้นบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
3) จลงทุ
าลังล้การผลิ
ธุรกิจผลิตและจ4าหน่
ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียและ
ากัดนในการขยายก
ประมาณ 1,500
านบาทตภายในไตรมาส
ปี 2560
ประเทศไทย ประมาณ 410 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2561*
2) ชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีม่ ตี ่อสถาบันการเงิน ประมาณ 500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560
4) ลงทุนในบริษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ ายถุงมือยางทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา
3) ลงทุ
นในการขยายก
าลันงการผลิ
ธุรกิจผลิต150
และจล้าหน่
ายผลิ
ตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
ในประเทศอินโดนีเซียและ
สาธารณรั
ฐประชาชนจี
เป็ นต้นตประมาณ
านบาท
ภายในไตรมาส
4 ปี 2561*
ประเทศไทย
นบาทอ่ คณะกรรมการบริ
ภายในไตรมาสษทั 4มีมปีติอ2561*
หมายเหตุ
: *เมือ่ บริษประมาณ
ทั ได้รบั เงิน410
เพิม่ ทุล้นาและเมื
นุมตั กิ ารลงทุนในรายการดังกล่าวข้างต้น บริษทั จะทาการ
แจ้งข้อมูลการลงทุนดังกล่าวพร้อมทัง้ คานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ต่อไป

4) ลงทุนในบริษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ ายถุงมือยางทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา
ฐประชาชนจี
น เป็ นต้นเงินประมาณ
150
ล้านบาท ภายในไตรมาส
4 ปี 2561*
ทัง้ นี้สาธารณรั
บริษัทอาจปรั
บเปลี่ยนการใช้
ตามที่ระบุ
ในรายการข้
างต้นตามความเหมาะสมของสภาพธุ
รกิจรวมทัง้
ปั จจัยทางเศรษฐกิ
งู สุดของบริ
ษทั ต่อไป ษทั มีมติอนุมตั กิ ารลงทุนในรายการดังกล่าวข้างต้น บริษทั จะทาการ
หมายเหตุ
: *เมือ่ บริษจทั เพื
ได้่อรบั ประโยชน์
เงินเพิม่ ทุนสและเมื
อ่ คณะกรรมการบริ

แจ้งข้อมูลการลงทุนดังกล่าวพร้อมทัง้ คานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ต่อไป

ทัง้ นี้ บริษัทอาจปรับเปลี่ยนการใช้เงินตามที่ระบุในรายการข้างต้นตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจรวมทัง้
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ต่อ3ไป
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3.

ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1) ผลกระทบทีม่ ตี ่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)

3.

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

Price Dilution
=
(ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาด
ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
โดยที่
1) ผลกระทบทีม่ ตี ่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 17
Price Dilution
=
(ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาด
กรกฎาคม
2560
โดยที่
ราคาตลาดหลั
งเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน x
สามั
ญเพิ
ม่ ทุน)]/
น้ ทีช่ อาระแล้
ว + มหุคณะกรรมการบริ
น้ สามัญเพิม่ ทุน) ษทั เมื่อวันที่ 17
ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลีย่ ถ่หุวน้ งน
้าหนั
กของหุ
น้ 7(จวัานวนหุ
นทาการก่
นวันประชุ
กรกฎาคม 2560

= [(14.5946 x 1,280,000,000)+(10 x 256,000,000 )] / (1,280,000,000 +
ราคาตลาดหลังเสนอขาย 256,000,000
= [(ราคาตลาด) x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน x
หุ= น้ 13.8289
สามัญเพิบาทต่
ม่ ทุน)]/อหุ(จน้ านวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + หุน้ สามัญเพิม่ ทุน)
= 5.25
[(14.5946
% x 1,280,000,000)+(10 x 256,000,000 )] / (1,280,000,000 +
256,000,000 )
ดังนัน้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผู้ถอื หุน้ เดิม หากมีการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุ้น
= 13.8289
บาทต่อหุน้ (Price Dilution) เท่ากับ 5.25 %
ครบทัง้ จานวนแล้ว ผลกระทบด้
านการลดลงของราคา

Price Dilution

Dilution
5.25 % per Share Dilution: EPS Dilution)
2) Price
ผลกระทบต่
อกาไรต่อผูถ้ อื หุน้ = (Earnings
ดังนัน้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผู้ถอื หุน้ เดิม หากมีการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุ้น
EPSง้ จDilution
= (EPS าก่นการลดลงของราคา
อนเสนอขาย – EPS (Price
หลังเสนอขาย)
EPS
นเสนอขาย
ครบทั
านวนแล้ว ผลกระทบด้
Dilution)/ เท่
ากับก่อ5.25
%
โดยที่
2) ผลกระทบต่อกาไรต่อผูถ้ อื หุน้ (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)
EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน/1/ จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
= -584,786,519/ 1,280,000,000
โดยที่
= -0.4569บาทต่อหุน้
EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน/1/ จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
EPS หลังเสนอขาย
= กาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน/1 / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + หุน้ สามัญเพิม่ ทุน)
-584,786,519/ (1,280,000,000
1,280,000,000 + 256,000,000)
== -584,786,519/
== -0.4569บาทต่
-0.3807 บาทต่ออหุหุน้ น้
EPS Dilution
= 16.67 %
EPS หลังเสนอขาย
= กาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน/1 / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + หุน้ สามัญเพิม่ ทุน)
-584,786,519/
อนหลังคือ ตัง้(1,280,000,000
แต่ไตรมาสที่ 2 ปี+ 256,000,000)
2559 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2560
หมายเหตุ /1กาไรสุทธิสาหรับงวด 12 เดื=อนย้
= -0.3807 บาทต่อหุน้
ดัEPS
งนัน้ Dilution
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ
= 16.67 % น้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม หากมีการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้
ครบทัง้ จานวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของกาไรต่อหุน้ (EPS Dilution) เท่ากับ 16.67%
หมายเหตุ /1กาไรสุทธิสาหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังคือ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2560
ดังนัน้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุน้ สามั
4 ญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม หากมีการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้
ครบทัง้ จานวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของกาไรต่อหุน้ (EPS Dilution) เท่ากับ 16.67%
4
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3) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution)
Control Dilution

4.

4.

= หุน้ สามัญเพิม่ ทุน / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + หุน้ สามัญเพิม่ ทุน) สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

3) ผลกระทบต่
อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ้นอื สามั
หุน้ เดิญมเพิ(Control
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ
ม่ ทุนให้กDilution)
บั ผู้ถือหุ้นเดิม และผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้
สิทธิครบทัง้ จานวน ผูถ้ อื หุน้ จะไม่ได้รบั ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขาย
Control Dilution = หุน้ สามัญเพิม่ ทุน / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + หุน้ สามัญเพิม่ ทุน)
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใดไม่ใช้สทิ ธิ และผูถ้ อื หุน้ อื่นที่
เหลือทัง้ หมดใช้สทิ ธิครบทัง้ จานวน ผูถ้ อื หุน้ รายนัน้ จะได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการออกเสียง
ภายหลั
ม่ ทุน%ให้ซึกง่ บั คผูานวณได้
้ถือหุ้นเดิจมากและผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้
ของผูถ้ อื งหุจากการออกและเสนอขายหุ
น้ บริษทั (Control Dilution) ้นเท่สามั
ากับญเพิ
16.67
สิทธิครบทัง้ จานวน ผูถ้ อื หุน้ จะไม่ได้รบั ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขาย
/ (1,280,000,000
+ 256,000,000)
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสั=ดส่1,280,000,000
วนการถือหุน้ อย่
างไรก็ตาม ในกรณี
ทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใดไม่ใช้สทิ ธิ และผูถ้ อื หุน้ อื่นที่
Control
Dilution
=
16.67
%
เหลือทัง้ หมดใช้สทิ ธิครบทัง้ จานวน ผูถ้ อื หุน้ รายนัน้ จะได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการออกเสียง
ของผูถ้ อื หุน้ บริษทั (Control Dilution) เท่ากับ 16.67 % ซึง่ คานวณได้จาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
= 1,280,000,000 / (1,280,000,000 + 256,000,000)
ทีป่ ระชุ
มคณะกรรมการบริ
พจิ ารณาแล้
Control
Dilution ษทั =ได้16.67
% วมีความเห็นเกีย่ วกับการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) เหตุผนลและความจ
าเป็ นในการเพิ
ความเห็
ของคณะกรรมการบริ
ษทั ม่ ทุน
คณะกรรมการบริ
ษทั มีษคทั วามเห็
นว่า บริษวทัมีคมีวามเห็
ความจนาเป็
ทีต่ บอ้ การเพิ
งดาเนิม่ นทุการเพิ
นเพื่อนาไปใช้
ทีป่ ระชุ
มคณะกรรมการบริ
ได้พจิ ารณาแล้
เกีย่ นวกั
นครัง้ นีม่ ้ทุในประเด็
นต่างๆในการคื
ดังนี้ นเงินกู้
บางส่วนทีบ่ ริษทั ได้กู้สถาบันการเงินมาเพื่อใช้ในการซือ้ หุน้ บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมี
1) กเหตุ
ผลและความจ
าเป็นทีในการเพิ
ม่ ทุน 2560 นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยการเพิม่ กาลัง
าหนดช
าระภายในวั
่ 29 ธันวาคม
การผลิตของธุรกิจยางธรรมชาติ รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการจัดจาหน่ ายถุ งมือยางทาง
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งดาเนินการเพิม่ ทุนเพื่อนาไปใช้ในการคืนเงินกู้
การแพทย์ในประเทศต่ างๆ บริษัทจาเป็ นต้องมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าว เพื่อ
บางส่
ริษทั ได้กู้สถาบั
นการเงินษมาเพื
่อใช้ในการซื
อ้ หุน้ บริ้คณะกรรมการมี
ษทั ศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย)
จากั
ด ม่ ซึทุ่งมีน
ส่งเสริวมนที
ศักบ่ ยภาพการเติ
บโตของบริ
ทั ในอนาคต
นอกจากนี
ความเห็
นว่าการนาเงิ
นเพิ
กาหนดช
าระภายในวั
ธันนวาคม
รองรัาให้
บการขยายตั
จโดยการเพิ
ม่ กาลัน้ง
บางส่
วนไปช
าระหนี้เงินนทีกู่ ร้ 29ะยะสั
้ ทีม่ ตี ่อ2560
สถาบันอกจากนี
นการเงินนั้ เพื
น้ ่อจะท
สดั ส่วนหนีว้สของธุ
นิ ทีม่ ภี รกิาระดอกเบี
้ยระยะสั
การผลิ
รกิจยางธรรมชาติ
รวมถึ่ในระดั
งการเสริ
สร้างความแข็น้ งแกร่
งของการจัดงจมีาหน่
ายถุนงว่มืาอยางทาง
ต่อหนี้สตนิ ของธุ
ทีม่ ภี าระดอกเบี
ย้ ระยะยาวอยู
บทีเ่ มหมาะสมมากขึ
คณะกรรมการยั
ความเห็
การเพิม่
การแพทย์
ใ
นประเทศต่
า
งๆ
บริ
ษ
ั
ท
จ
าเป็
น
ต้
อ
งมี
แ
หล่
ง
เงิ
น
ทุ
น
ที
่
เ
พี
ย
งพอเพื
่
อ
รองรั
บ
การลงทุ
น
ดั
ง
กล่
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นอกจากจะเป็ นการเพิา่มวทุเพื
นที่ อ่
ส่รวดเร็
งเสริมวและมี
ศักยภาพการเติ
ทั ในอนาคต
นอกจากนี้คณะกรรมการมี
ความเห็
ว่าการนาเงิ
นเพิม่ ทุน
ต้นทุนน้อยบโตของบริ
(เมื่อเปรียษบเที
ยบกับการเสนอขายหุ
้นต่อบุคคลในวงจ
ากัดน(Private
Placement)
บางส่
วนไปชาระหนี
งินกูร้ ะยะสั(Public
น้ ทีม่ ตี ่อOffering)
สถาบันการเงิ
าให้สสดั ทิ ส่ธิวผนหนี
ภี าระดอกเบี
ระยะสัน้
หรือเสนอขายหุ
น้ ต่อ้เประชาชน
แล้วนยันังน้ เป็จะท
นการให้
ถู้ อื หุ้สน้ นิ ทุทีกม่ รายให้
มสี ่วนร่้ยวมในการ
ต่อหนีอ้ ้สและมี
นิ ทีม่ สภี ทิ าระดอกเบี
ย้ ระยะยาวอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมมากขึ
คณะกรรมการยั
จองซื
ธิได้รบั ผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริ
ษทั น้ ในอนาคตร่
วมกัน งมีความเห็นว่า การเพิม่
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นอกจากจะเป็ นการเพิ่มทุนที่
ทุนน้อย (เมื่อเเปรี
ยบกับการเสนอขายหุ
2) รวดเร็
ความเป็วและมี
นไปได้ตข้นองแผนการใช้
งินทียไ่ บเที
ด้จากการเสนอขายหุ
น้ สามั้นญต่เพิอมบุ่ ทุคนคลในวงจากัด (Private Placement)
หรือเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน (Public Offering) แล้ว ยังเป็ นการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทุกรายให้มสี ่วนร่วมในการ
คณะกรรมการมี
นว่าเงินกูท้ บ่ี ริษัทกูย้ มื สถาบันการเงินษมาเพื
่อซือ้ หุน้ วบริ
จองซือ้ และมีสทิ ธิคไวามเห็
ด้รบั ผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริ
ทั ในอนาคตร่
มกัษนทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด นัน้ มีกาหนดชาระชัดเจนภายใต้สญ
ั ญาเงินกูค้ อื ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ส่วนเงินกูร้ ะยะสัน้
2) ทีความเป็
ไปได้ขจองแผนการใช้
นทีไ่ ด้นจการเงิ
ากการเสนอขายหุ
สามัญเพิาม่ ยช
ทุนาระคืนได้ทนั ทีเมื่อได้รบั เงินเพิม่ ทุน
บ่ ริษทั นประสงค์
ะจ่ายชาระคืนเงิสถาบั
นนัน้ บริษัทน้ สามารถจ่
ดังกล่าว ซึง่ นอกจากจะปรับสัดส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ระยะสัน้ ต่อหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ระยะยาวอยู่ใน
คณะกรรมการมี
ความเห็น้ นแล้
ว่าวเงิยันงกูลดภาระดอกเบี
ท้ บ่ี ริษัทกูย้ มื สถาบั
นการเงิ
มาเพืวนของการขยายก
่อซือ้ หุน้ บริษทั ศรีาลัตงรัการผลิ
งโกลฟส์ตธุ(ประเทศ
ระดั
บที่เหมาะสมมากขึ
้ยลงอี
กด้วยนในส่
รกิจ ยาง
ไทย) จากัด นัน้ มีกาหนดชาระชัดเจนภายใต้สญ
ั ญาเงินกูค้ อื ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ส่วนเงินกูร้ ะยะสัน้
ทีบ่ ริษทั ประสงค์จะจ่ายชาระคืนสถาบันการเงินนัน้ บริษัทสามารถจ่ายชาระคืนได้ทนั ทีเมื่อได้รบั เงินเพิม่ ทุน
5
ดังกล่าว ซึง่ นอกจากจะปรับสัดส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ระยะสัน้ ต่อหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ระยะยาวอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมมากขึน้ แล้ว ยังลดภาระดอกเบี้ยลงอีกด้วย ในส่วนของการขยายกาลังการผลิตธุรกิจ ยาง
5

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

3)

3)
4)

4)

5)

5)

ธรรมชาตินัน้ บริษัท มีความมุ่งมันที
่ ่จะขยายกาลังการผลิตทัง้ ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ด้วยความชัดเจนของการวางแผนการขยายกาลังการผลิตและประกอบกับ
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
ความสามารถในการขยายกาลังการผลิตยางธรรมชาติทผ่ี ่านมาของบริษทั การสร้างการเติบโตดังกล่าวน่ าจะ
สามารถดาเนินการเสร็จสิน้ ในช่วงเวลาทีบ่ ริษทั ตัง้ เป้ าหมายไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อยเพื่อ
ธรรมชาติ
นัน้ ดจบริ
ษัทายถุ
มีคงวามมุ
่งมันที
่ ่จะขยายกใาลั
งการผลิตาทังๆนั
ง้ ในประเทศอิ
นโดนี
เซียและประเทศไทย
รองรับการจั
าหน่
มือยางทางการแพทย์
นประเทศต่
น้ อาจต้องพิ
จารณาจากปั
จจัยแวดล้อมอืซึ่น่ง
คณะกรรมการมี
ความเห็
ว่า ด้วกยความชั
ดเจนของการวางแผนการขยายก
าลังการผลิ
ประกอบด้วย อาทิ
เช่น จนานวนลู
ค้ารายใหม่
หรือการเพิม่ ปริมาณคาสังซื
่ ้อของลู
กค้าแต่ตลและประกอบกั
ะรายในประเทศบ
ความสามารถในการขยายก
าลังการผลิ
ทผ่ี ่านมาของบริ
ทั การสร้
างการเติ
งกล่าวน่
าจะ
นัน้ ๆ ว่ามีอตั ราการเติบโตรวดเร็
วมากน้ตยางธรรมชาติ
อยเพียงใด และเงิ
นทุนที่มอี ยู่ษในปั
จจุบนั เพี
ยงพอต่บอโตดั
การรองรั
บการ
สามารถด
การเสร็
น้ ในช่
บ่ ริษทั ตัง้ เป้ าหมายไว้ได้ อย่างไรก็
ตาม การเพิม่ ทุรนกิในบริ
ย่อยเพื่อ
เติบ โตดังาเนิ
กล่ านวหรื
อ ไม่จสิแต่
เมื่อวพิงเวลาที
จารณาจากความสามารถในการสร้
างยอดขายของธุ
จถุ งษมืทอั ยางทาง
รองรั
บการจัทดผ่ี จ่านมาของบริ
าหน่ ายถุงมืษอทัยางทางการแพทย์
างๆนัน้ เงิอาจต้
จจัยแวดล้
อมอื่น่
การแพทย์
คณะกรรมการมีคในประเทศต่
วามเห็นว่าการใช้
นดังกล่องพิ
าวน่จาารณาจากปั
จะดาเนินการได้
ตามแผนที
ประกอบด้
่ ้อของลูกค้าแต่ละรายในประเทศ
วางไว้ วย อาทิ เช่น จานวนลูกค้ารายใหม่ หรือการเพิม่ ปริมาณคาสังซื
นัน้ ๆ ว่ามีอตั ราการเติบโตรวดเร็วมากน้อยเพียงใด และเงินทุนที่มอี ยู่ในปั จจุบนั เพียงพอต่อการรองรับการ
เติ
บ โตดังกล่สามผลของการเพิ
วหรือ ไม่ แต่ เมืม่ ่ อทุพินจแผนการใช้
ารณาจากความสามารถในการสร้
างยอดขายของธุ
กิจถุ งมือ ยางทาง
ความสมเหตุ
เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุ
น้ สามัญเพิม่ ทุนรและโครงการที
จ่ ะ
การแพทย์
ผ่ี ่านมาของบริ
ั คณะกรรมการมี
ดาเนินการทรวมทั
ง้ ความเพีษยทงพอของแหล่
งเงินทุคนวามเห็นว่าการใช้เงินดังกล่าวน่ าจะดาเนินการได้ตามแผนที่
วางไว้
การเพิม่ ทุนและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากจานวนเงินเพิม่ ทุน มีความ
ความสมเหตุ
สมผลของการเพิ
ม่ ทุน แผนการใช้
ไ่ ด้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และโครงการทีจ่ ะ
สอดคล้องและเพี
ยงพอกับแผนการใช้
เงินของบริเงิษนทั ทีในอนาคต
ดาเนินการ รวมทัง้ ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั อัน
การเพิ
ม่ ทุนและเสนอขายหุ
น้ สามั
ม่ ทุนในครัง้ นี้ มีความสมเหตุ
สมผลเนื่องจากจานวนเงินเพิม่ ทุน มีความ
เนื่องจากการเพิ
ม่ ทุนและการด
าเนิญนเพิ
การตามแผนการใช้
เงินหรือโครงการ
สอดคล้องและเพียงพอกับแผนการใช้เงินของบริษทั ในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินทีบ่ ริษทั ได้รบั จากการเพิม่ ทุนจะช่วยให้บริษัทสามารถชาระหนี้ตาม
ผลกระทบที
ค่ าดว่
าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุ
น และผลการด
าเนินงานของบริ
น
เงื
่อนไขเวลาที
ก่ าหนดของสถาบั
นการเงินได้ อีรกกิทัจง้ ฐานะทางการเงิ
ยังเป็ นการลดภาระต้
นทุนทางการเงิ
น และเสริมษสร้ทั าอังความ
เนื
ม่ ทุนและการดาเนิ
นการตามแผนการใช้
แข็่องงจากการเพิ
แกร่งของสถานะทางการเงิ
น ของบริ
ษัทให้แข็งแกร่เงงิยินง่ หรื
ขึน้ อโครงการ
นามาซึ่งความสัมพันธ์ท่ดี มี ากขึน้ ต่อสถาบัน
การเงินต่างๆทีบ่ ริษทั มีวงเงินอยู่ การขยายธุรกิจจะส่งผลให้บริษทั สามารถดาเนินธุรกิจได้ตามเป้ าหมายทีว่ าง
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินทีบ่ ริษทั ได้รบั จากการเพิม่ ทุนจะช่วยให้บริษัทสามารถชาระหนี้ตาม
ไว้ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและอานาจการต่ อรองกับคู่ค้า เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการแข่งขันของ
เงื
นการเงินได้ อีกทัง้ ยังเป็ นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน และเสริมสร้างความ
บริ่อษนไขเวลาที
ทั ต่อไปได้ก่ อาหนดของสถาบั
ย่างยังยื
่ นในระยะยาว
แข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน ของบริษัทให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ นามาซึ่งความสัมพันธ์ท่ดี มี ากขึน้ ต่อสถาบัน
การเงินต่างๆที
บ่ ริาษจะเกิ
ทั มีวดงเงิ
่ การขยายธุ
รกิทจไ่ี จะส่
งผลให้บริษทั สามารถด
จได้านวน
ตามเป้ าหมายทีว่ าง
ผลกระทบที
ค่ าดว่
ขึน้ นกัอยู
บบริ
ษทั ในกรณี
ม่สามารถเสนอขายหุ
น้ เพิม่ าเนิ
ทุนนได้ธุรคกิรบจ
ไว้ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและอานาจการต่ อรองกับคู่ค้า เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการแข่งขันของ
บริ
องใช้
ง่ เงินนในระยะยาว
อื่นเพื่อใช้ในการชาระคืนเงินกูส้ ถาบันการเงินทีไ่ ด้ใช้ไปสาหรับการซื้ อหุน้ บริษัท
บริษษทัทั ต่อาจต้
อไปได้
อย่แาหล่
งยังยื
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งแหล่งเงินทุนอื่นอาจจะเป็ นกระแสเงินสดภายในกิจการหรือการเบิก
ผลกระทบที
าจะเกิงผลกระทบต่
ดขึน้ กับบริษอทั สัดในกรณี
ามารถเสนอขายหุ
น้ เพิม่ ทุนอกจากนี
นได้ครบจ้ านวน
เงินกูร้ ะยะสันค่้ าดว่
ซึง่ อาจส่
ส่วนเงิทนไ่กูี ม่ร้ สะยะสั
น้ และเงินกูร้ ะยะยาว
ถ้าบริษทั ไม่สามารถ
เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนได้ครบจานวน จะทาให้บริษัทยังคงมีภาระต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ระยะสัน้ ในส่วนที่
บริษษททัั มีอาจต้
องใช้
แหล่งาระคื
เงินอื่นนเพื
่อใช้นในการช
นการเงิ
นทีไ่ ด้ใช้ไปสอแผนการขยายก
าหรับการซื้ อหุน้ าลับริงการ
ษัท
บริ
ความตั
ง้ ใจจะช
สถาบั
การเงินาระคื
ที่บรินษเงิ
ทั มีนอกูยูส้ ่ ถาบั
และอาจส่
งผลกระทบต่
ศรีตตรัธุงรโกลฟส์
(ประเทศไทย)
ซึ่งยแหล่
งเงินทุนใอืนประเทศอิ
่นอาจจะเป็ นนโดนี
กระแสเงิ
นสดภายในกิจการหรื
ผลิ
กิจผลิตและจ
าหน่ ายผลิจตากัภัดณฑ์
างธรรมชาติ
เซียและประเทศไทย
รวมทัอการเบิ
ง้ การจักด
เงินกูร้ ะยะสัน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนเงินกูร้ ะยะสัน้ และเงินกูร้ ะยะยาว นอกจากนี้ ถ้าบริษทั ไม่สามารถ
จาหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ในต่างประเทศต่อไป
เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนได้ครบจานวน จะทาให้บริษัทยังคงมีภาระต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ระยะสัน้ ในส่วนที่
บริษทั มีความตัง้ ใจจะชาระคืนสถาบันการเงิน ที่บริษทั มีอยู่ และอาจส่งผลกระทบต่อแผนการขยายกาลังการ
ผลิตธุรกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย รวมทัง้ การจัด
จาหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ในต่างประเทศต่อไป
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
6) ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย ทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขาย
สิง่ ทีซึส่ ่งง่ เป็
มาด้
วย 2
คณะกรรมการได้กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท
นราคา
ส่ว นลดในอัต ราร้อ ยละ 31.48 จากราคาตลาดถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ของหุ้น 7 วัน ท าการก่ อ นวัน ประชุ ม
6) คณะกรรมการบริ
ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย
ม่ าของการก
าหนดราคาเสนอขาย
ษัทเมื่อวันที่ 17 ทีกรกฎาคม
2560
โดยราคาดังกล่าวน่ าจะเป็ นราคาที่มคี วามเหมาะสมที่
สามารถดึงดูดผูถ้ อื หุน้ เดิมให้มาจองซือ้ หุน้ ได้ โดยทีบ่ ริษทั ได้รบั เงินเพิม่ ทุนทีเ่ พียงพอต่อแผนการใช้เงินของ
คณะกรรมการได้
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเป็ นราคา
บริษทั
ส่ว นลดในอัต ราร้อ ยละ 31.48 จากราคาตลาดถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ของหุ้น 7 วัน ท าการก่ อ นวัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริ
ษัทเมืม่อตวัี น่อราคาตลาดของหุ
ที่ 17 กรกฎาคมน้ 2560
กล่าวน่ าจะเป็ นราคาที
หากคิดเป็ นผลกระทบที
(Priceโดยราคาดั
Dilution)งราคาเสนอขายหุ
้นดังกล่่มาคี วก่วามเหมาะสมที
อให้เกิด Price่
สามารถดึทีงร่ ดูอ้ ดยละ
ผูถ้ อื 5.25
หุน้ เดิซึมง่ ให้
อ้ หุน้ ได้
ษทั ใ่ ได้
ทุนทีเ่ พียงพอต่น้ อเพิแผนการใช้
นของ
Dilution
เป็มนาจองซื
ผลกระทบที
่อยูโดยที
่ในสัดส่บ่ วรินที
กล้รเบั คีเงิยนงกัเพิบม่การเสนอขายหุ
ม่ ทุนแบบเงิRights
บริษทั ของบริษทั จดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Offering
5.

5.

หากคิ
นผลกระทบทีม่ ตี ่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวก่อให้เกิด Price
ความรั
บผิดดเป็
ชอบของคณะกรรมการ
Dilution ทีร่ อ้ ยละ 5.25 ซึง่ เป็ นผลกระทบที่อยู่ในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนแบบ Rights
ในกรณี
ทก่ี รรมการของบริ
ษทั ไม่ปยฏินอืบต่นั หิๆน้ในตลาดหลั
าที่ดว้ ยความซื
ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
Offering
ของบริษทั จดทะเบี
กทรั่อพสัย์ตแย์ห่สงุจประเทศไทย
ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการเพิม่ ทุน หากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ความรั
ชอบของคณะกรรมการ
ฟ้ องเรียบกร้ผิอดงค่
าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษทั ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องได้ประโยชน์
ในกรณี
รรมการของบริ
ษทั ไม่ปสฏิทิ บธิฟตั ้ อหิ งเรี
น้ายทีกคื
่ดว้ นยความซื
่อสัจตากกรรมการนั
ย์สุจริตและระมั
ดระวังรัษกทั ษาผลประโยชน์
ของบริแห่
ษทั ง
ไปโดยมิทชก่ี อบ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้
ประโยชน์
น้ แทนบริ
ได้ตามมาตรา 89/18
ในเรื
่องทีเ่ ญ
กีย่ ญัวกั
หากการไม่
ปฏิพบย์ตั พ.ศ.
หิ น้าที2535
ด่ งั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
พระราชบั
ตหิ บลัการเพิ
กทรัพม่ ย์ทุแนละตลาดหลั
กทรั
ฟ้ องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษทั ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จบริากัษดทั ขอรั
พ.ศ.บรองว่
2535าและหากการไม่
ปฏิบตั หิ น้บานีที้ถน่ ูกนั ้ ต้เป็องและครบถ้
นเหตุให้กรรมการหรื
อบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องได้ประโยชน์
สารสนเทศในรายงานฉบั
วนทุกประการ
ไปโดยมิชอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษทั ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
(นายกิตชิ ยั สินขอแสดงความนั
เจริญกุล, นายวีบรถืสิอทธิ ์ สินเจริญกุล)
กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั
(นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล, นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล)
กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั
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