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วนัท่ี 2 - 6 ตลุำคม 2560 

 



ค ำชีแ้จงส ำคัญที่ควรทรำบ 

โดยการรับหนงัสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และสารสนเทศของบริษัท 

ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบบันี ้(“หนงัสอืแจ้งการจดัสรรฯ”) ผู้ ถือหุ้นยอมรับและตกลงกบัค าชีแ้จง

และเง่ือนไขตา่งๆ ตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสอืแจ้งการจดัสรรฯ นี ้

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ตาม

มาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  บริษัทมิได้     

จดทะเบียนและจะไมด่ าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทต่อหน่วยงานก ากบัดแูลหลกัทรัพย์ในประเทศอื่น

ใดหรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใด นอกเหนือจากประเทศไทยและสงิคโปร์  

ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนงัสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั ง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจ้งการ

จัดสรรฯ ฉบบันี ้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชีช้วนให้จองซือ้หรือซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใดนอกเหนือจาก

ประเทศไทยและสงิคโปร์ ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสอืแจ้งการจดัสรรฯ  บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับ

หนงัสอืแจ้งการจดัสรรฯ ตรวจสอบข้อจ ากดัเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และการเสนอขายหลกัทรัพย์ในประเทศซึง่ผู้ ถือ

หุ้นมีภมูิล าเนาหรือถือสญัชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึง่จองซือ้หุ้นโดยฝ่าฝืนข้อจ ากดัดงักลา่ว 
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        วนัท่ี 13 กนัยายน 2560 

เร่ือง  แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย  1.  หนงัสอืแจ้งการจดัสรร และเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและสารสนเทศ 

 2. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 3. ใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ ซึง่ออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 4. ใบน าฝากแบบ Bill Payment  

 5. หนงัสอืมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้

ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้  

 7. เอกสารแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะผู้จองซือ้หุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

 ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อ
วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 256,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจ านวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 256,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น
สามญัในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท 

บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการค านวณ 
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นอาจจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทท่ีได้รับการจดัสรรตามสทิธิครบถ้วนแล้วทัง้หมดเท่านัน้ 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้กรณีที่มีหุ้นสามญัเหลอื
จากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ี
เหลือดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ี
ได้รับการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้

1) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นใน
รอบแรกมีจ านวนมากกวา่หรือเทา่กบัจ านวนรวมทัง้หมดของหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแสดงความประสงค์จองซือ้
เกินกวา่สทิธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายที่แสดงความประสงค์ในการจอง
ซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิและช าระคา่จองซือ้หุ้น 

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกมีจ านวน
น้อยกวา่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าจ านวนหุ้นที่ได้รับ
การจดัสรรตามสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้หารด้วย
จ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซือ้เกินสิทธิทัง้หมด
คณูด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับการ
จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่จะได้รับการ
จดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(2) ในกรณีที่ยงัคงมีหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรตามข้อ (1) ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สทิธิแตล่ะรายและยงัได้รับการจดัสรรไมค่รบตามวิธีการเช่นเดียวกนักบัข้อ (1) ทัง้นี ้ให้ด าเนินการ
จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 
หรือไม่สามารถจดัสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือจนกว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

หากมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น และการจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแล้ว ให้บริษัทด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่น
ที่เหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ใน
วันที่ 8 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที่ 11 กนัยายน 2560 
และบริษัทได้ก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในวนัท่ี 2-6 ตลุาคม 2560  

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสทิธิของทา่นในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่มีจ านวนตามที่ระบใุนใบรับรองการจอง
ซือ้หุ้น ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งที่สง่มาด้วย 3) โดยรายละเอียดการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอื
แจ้งการจดัสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและสารสนเทศ ที่สง่มาด้วยนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

      บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) 

 

 
                         

          (นายกิติชยั สนิเจริญกลุ, นายวีรสทิธ์ิ สนิเจริญกลุ) 
                        กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 


