แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
(THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน จํานวน 45,000,000 หุน
(การจัดสรรหุนจํานวนนี้อยูในดุลยพินิจของ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย)
หุนสามัญเพิ่มทุนตอกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 5,000,000 หุน
(การจัดสรรหุนจํานวนนี้อยูในดุลยพินิจของ ผูออกหลักทรัพย)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 1.20 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ของวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน : 19 เมษายน 2547
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช : 24 พฤศจิกายน 2548
ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) จะใหสิทธิผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่จะซื้อหุนจากตนภายหลังการเสนอขาย
หุนที่จัดจําหนายเปนจํานวน 5,000,000 หุน เพื่อใหผูจัดการการจัดหนายและรับประกันการจัดจําหนายสามารถจัดสรรหุนเกินจํานวนที่เสนอขายได และการ
ดําเนินการดังกลาวจะทําใหมีความตองการซื้อหลักทรัพยมากขึ้น เมื่อราคาหลักทรัพยต่ํากวาราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพยสูงกวาราคาเสนอขาย
อาจจะมีปริมาณหลักทรัพยที่สามารถนํามาซื้อขายไดมากขึ้น
คําเตือน กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสม
ในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การ
รับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิเรียก
รองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือชี้ชวนที่ยื่นไวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดที่ศูนยสารนิเทศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย ชั้น 15 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น.-12.00 น.
และ 13.00-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th
ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนชําระแลวจาก 115 ลานบาทเปน 148 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 33,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท เพื่อจัดสรรใหแกบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด ในราคาหุนละ 1.10 บาท มูลคารวม 36.30 ลานบาท อันเปนมูล
คาทางบัญชีของบริษัทหลังหักดวยเงินปนผลระหวางกาล และบริษัทชําระเพิ่มเปนเงินสดอีกจํานวน 11.70 ลานบาท เนื่องจากบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูขาย
หุนสามัญของบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ใหกับบริษัทในสัดสวนรอยละ 99.99 ในราคาตามมูลคาที่ตราไว โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 48 ลานบาท ดังนั้น
เมื่อหุนสามัญเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากราคาหุนลดลง (Price Dilution) รอยละ 89 จากสมมติฐานที่วาผูถือหุนเดิม
นําหุนดังกลาวออกขายทันที อยางไรก็ตามถึงแมวาหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดถูกเสนอขายที่ราคาต่ํากวาราคาที่จะเสนอขายใหประชาชนในครั้งนี้ หุนสามัญเพิ่มทุนดัง
กลาวจะถูกจํากัดการขาย (Silent Period) ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้การคํานวณ Price Dilution ดังกลาวไมไดรวมการเสนอขายหุน
ที่จัดสรรสวนเกินจํานวน 5 ลานหุน

คําเตือน: การลงทุนในหลักทรัพยมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทําความเขาใจตอลักษณะของหลักทรัพยแตละประเภท และควรศึกษา
ขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยกอนการตัดสินใจลงทุน
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2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
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