บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน)

หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
เสนอขำยให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผถู้ ือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่
(Rights Offering)

ระยะเวลำกำรจองซื้อ
วันที่ 2 - 6 ตุลำคม 2560

คำชีแ้ จงสำคัญที่ควรทรำบ
โดยการรับหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศของบริ ษัท
ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ฉบับนี ้ (“หนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคาชี ้แจง
และเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ นี ้
อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) บริ ษัทมิได้
จดทะเบียนและจะไม่ดาเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทต่อหน่วยงานกากับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่น
ใดหรื อภายใต้ กฎหมายของประเทศอื่นใด นอกเหนือจากประเทศไทยและสิงคโปร์
ห้ ามมิให้ ผ้ ถู ือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรื อแจกจ่ายหนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั ง้ หมดหรื อบางส่วน โดยหนังสือแจ้ งการ
จัดสรรฯ ฉบับนี ้ ไม่เป็ นการเสนอขาย หรื อชีช้ วนให้ จองซื ้อหรื อซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทในประเทศอื่นใด นอกเหนือจาก
ประเทศไทยและสิงคโปร์ ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ บริ ษัทขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับ
หนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้ อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึง่ ผู้ถือ
หุ้นมีภมู ิลาเนาหรื อถือสัญชาติด้วยตนเอง บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ จองซื ้อหุ้นโดยฝ่ าฝื นข้ อจากัดดังกล่าว

วันที่ 13 กันยายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. หนังสือแจ้ งการจัดสรร และเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศ
2.

ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.

ใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ซึง่ ออกโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

4.

ใบนาฝากแบบ Bill Payment

5.

หนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้

7.

เอกสารแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะผู้จองซื ้อหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 1,280,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อ ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น
สามัญในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท
บริ ษัทจะดาเนินการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคานวณ
ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิครบถ้ วนแล้ วทังหมดเท่
้
านัน้
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครัง้ นี ้ กรณีที่มีห้ นุ สามัญเหลือ
จากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความประสงค์จะจองซื ้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกันกับหุ้นที่
ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
1)

ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
รอบแรกมีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับจานวนรวมทังหมดของหุ
้
้ นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมแสดงความประสงค์จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์ในการจอง
ซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื ้อหุ้น

2)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจานวน
น้ อยกว่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1

(1)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาจานวนหุ้นที่ได้ รับ
การจัดสรรตามสิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื ้อเกิน กว่าสิทธิ แต่ละรายนันหารด้
้
วย
จานวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื ้อเกินสิทธิทงหมด
ั้
คูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ได้ รับการ
จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนั น้ ทิ ้งทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่จะได้ รับการ
จัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว

(2)

ในกรณีที่ยงั คงมีห้ นุ คงเหลือจากการจัดสรรตามข้ อ (1) ให้ ทาการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามวิธีการเช่นเดียวกันกับข้ อ (1) ทังนี
้ ้ ให้ ดาเนินการ
จัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อนี ้ จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
หรื อไม่สามารถจัดสรรได้ อีกเนื่องจากเป็ นเศษหุ้นหรื อจนกว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

หากมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแล้ ว ให้ บริ ษัทดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วน
ที่เหลือจากการเสนอขายทิ ้ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใน
วัน ที่ 8 กัน ยายน 2560 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2560
และบริ ษัทได้ กาหนดวันจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560
บริ ษัทจึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ มีจานวนตามที่ระบุในใบรับรองการจอง
ซื ้อหุ้น ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3) โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือ
แจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศ ที่สง่ มาด้ วยนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน)

(นายกิติชยั สินเจริ ญกุล, นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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