บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)
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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Eason Paint Public Company
Limited ที่ตั้งสํานักงานใหญ 7/1-2 หมู 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญ
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพยดังนี้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
:
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
:
มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ
สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

1.2

:
:
:
:
:

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)
60,000,000 หุน (หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปนรอยละ 30 ของ
จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้)
1.00 บาทตอหุน
3.00 บาทตอหุน
180.00 ลานบาท
30
หุนสามัญของบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้
จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัท
ทุกประการ

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 60,000,000 หุน มีสัดสวนในการเสนอขาย
หุนสามัญ ดังนี้
1) เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
20,000,000 หุน
2) เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัท
16,000,000 หุน
3) เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
24,000,000 หุน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภทเพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุดตามรายละเอียด
ที่ระบุไวในขอ 5.6
อนึ่ง การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอประชาชนรายยอย เนื่องจากความตองการซื้อจากนักลงทุนทั้งสาม
ประเภทดังกลาวขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอประชาชนรายยอย
ดังกลาว
“บุคคลทั่วไป” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งไมใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไว
ขางลางแตมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือผูมีอุปการะคุณ ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนาย หรือผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ ซึ่งจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้จะไมจัดสรรใหกับบุคคลตามขอ 5.6.3 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัด
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จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด ในจํานวนมากนอยเทาใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชนที่ไดรับ เคยไดรับ หรือคาดวาจะไดรับตอบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวมและบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนตอผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน
“ผูมีอุปการะคุณ” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด
(มหาชน) ผูที่ทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําไมวาทางตรงหรือทางออมแกบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และ
บริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน รวมถึง
เจาหนี้สถาบันการเงิน เจาหนี้ ผูมีความสัมพันธทางการคา ผูใหการสนับสนุนทางธุรกิจและการคา ที่ติดตอในอดีต ที่เคยติดตอ
หรือผูที่คาดวาจะติดตอ ซึ่งจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ทั้งนี้จะไมจัดสรรใหกับบุคคลตามขอ 5.6.1 และขอ 5.6.3 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1) ธนาคารพาณิชย
2) บริษัทเงินทุน
3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการ
ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
5) บริษัทประกันภัย
6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
7) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนบุคคลตาม (9)
8) ธนาคารแหงประเทศไทย
9) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
10) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
11) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
12) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
13) กองทุนรวม
14) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป
15) นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด
16) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม 1 ถึง 15 โดยอนุโลม
1.3

ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลทั่วไปในครั้งนี้กอนที่จะได
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548
ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และบริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเปนอยางดีแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวน
คุณสมบัติตาม ขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย และเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนตอประชาชนซึ่งทําใหบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทจะดําเนินการใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีคนตาง
ดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
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ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ จะกําหนดราคาเสนอขายโดยวิธีการเทียบเคียงกับ
มูลคาราคาตลาดที่สามารถอางอิงได (Market Comparative Approach) และการ Book Building ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณ
ความตองการซื้อหุนจากนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยกําหนดชวงราคา (Price range) ในระดับตางๆ กัน และใหนัก
ลงทุนสถาบันแจงจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อในชวงราคาดังกลาวมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ทั้งนี้ การประเมินมูลคาโดยใชวิธีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) ของหลักทรัพยในหมวดยานยนต 3 เดือน
ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2548 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.73 เทา มาเปนคาเทียบเคียงกับ
มูลคากําไรตอหุนของบริษัท โดยบริษัทคํานวณมูลคากําไรตอหุนของป 2547 ไดเทากับ 0.30 บาทตอหุน ซึ่งคํานวณมาจากกําไร
สุทธิหารดวยจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดหลังการเสนอขายในครั้งนี้ (Fully Diluted) จํานวน 200 ลานหุน โดยกําหนดราคา
เสนอขายเทากับ 3.00 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุนของป 2547 เทากับ 10 เทา และผลจากการ Book
Building ที่ราคาเสนอขาย 3.00 บาทตอหุน เปนราคาที่มีนักลงทุนสถาบันตองการซื้อประมาณ 5.5 เทาของจํานวนหุนที่จัดสรร
ใหแกนักลงทุนสถาบัน ซึ่งทําใหบริษัทไดรับจํานวนเงินที่ตองการและยังมีความตองการเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมี
เสถียรภาพในตลาดรอง
4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย
5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5956
5.2.2 ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 9, 23-25, 45 ถนนสีลม กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289
5.2.3 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-22165-9261

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15 ถนนสีลม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2635-1700 โทรสาร 0-2268-0921
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บริษัทหลักทรัพย ทีเอสอีซี จํากัด

บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด

เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 16
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2264-5888 โทรสาร 0-2264-5989

เลขที่ 44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9322

บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซี ทาวเออร ชั้น 18, 38-39
ชั้น 9, 12, 14, 15, 17, 18 อาคารอัลมาลิงค 25 ซอยชิดลม
ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9994
โทรศัพท 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 12
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-646-1140

130-132 อาคารสินธรทาวเออร 2 ชั้น 1-2, 6
ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-3004

(“ผูจัดจําหนายหลักทรัพย” ในที่นี้และที่จะกลาวถึงตอไป ใหหมายความถึง “ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือ ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย”)
5.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการ
จัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอบุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้น 60,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.00 บาท โดยผู
จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย มี ข อ ตกลงยอมรั บ ประกั น การจํ า หน า ยหุ น ประเภทรั บ ประกั น ผลการจํ า หน า ยอย า งแน น อน (Firm
Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) ตกลงจายคาตอบแทนการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,400,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะชําระใหภายใน 7
วันทําการนับจากวันปดการเสนอขาย
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายใหแกบุคคลทั่วไป
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายใหแกนักลงทุนสถาบัน
รวมจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุน
หมายเหตุ : * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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5.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม*
50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม *
30,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
50,000 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาสําหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน***
100,000 บาท
คาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย*
5,400,000 บาท
คาใชจายในการจัดทําหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุนโดยประมาณ
120,000 บาท
คาใชจายอืน่ ๆ** โดยประมาณ
3,000,000 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย
8,750,000 บาท
หมายเหตุ :
* คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
** คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย และคาโฆษณาประชาสัมพันธ
*** ไมรวมคาธรรมเนียมรายปในการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย

ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจอง
ซื้อหุนของบริษัทไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไดภายในเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่
12-14 ตุลาคม 2548
ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2548 เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญ
ครั้งนี้ได
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายใหแกบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
ใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิให
จัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูก
หามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัด
จําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุน
สามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) เสนอขายตอ
บุคคลทั่วไป จํานวน 20,000,000 หุน (2) เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ จํานวน 16,000,000 หุน และ (3) เสนอขายตอนักลงทุน
สถาบัน จํานวน 24,000,000 หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขาย
สูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5 (3) เรื่องการกระจาย
การถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได แตไมเกินรายละ 500,000 หุนหรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็
ได และหากยอดการจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิใน
การปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)
โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการ
จองซื้อหุนของผูมีอุปการะคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปด
รับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการะคุณของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ
5.2.1 และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7

วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสามแยกเกษตร สําหรับผูจองซื้อ
หุน โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.อีซึ่น เพนท” บัญชีเลขที่ 039-6-03097-1 เพื่อสําหรับรับเงินคาจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้
ผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) จะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําเปน
จํานวน 1,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อหุนจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูจองซื้อ 1 ราย สามารถจองซื้อได 1 ใบจองเทานั้น โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนให
ถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท
(สําหรับนิติบุคคล) โดยเอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอม
ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง

(2)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ตั้งแตเวลา 9.00 น.-16.00 น. และวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ตั้งแตเวลา
9.00 น.-12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือ
แคชเชี ยรเช็ ค (หรื อที่เรี ยกวา “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร าฟท ที่สามารถเรี ยกเก็บ เงินไดจากสํานักหั กบัญชี ในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 13 ตุลาคม 2548
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ตั้งแตเวลา 12.01 น.-16.00 น. และวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ตั้งแตเวลา
9.00 น.-16.00 น.ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดหรือเงินโอน
เทานั้น

ทั้งนี้ การชํา ระเงิ น ค า จองซื้ อ เป น เช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร เ ช็ ค หรื อ ดร า ฟท ให ขี ด คร อ มสั่ ง จ า ยผู จั ด การ
การจั ด จํา หน า ยและรั บ ประกั น การจํา หน า ยหรื อ ผู ร ว มจั ด การการจั ด จํา หน า ยและรั บ ประกั น การจํา หน า ยห รื อ
ผู จั ด จํา ห น า ย แ ล ะ รั บ ป ร ะ กั น ก า ร จํา ห น า ย ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ ว ใ น ข อ 5 . 2 พ ร อ ม ทั้ ง เ ขี ย น ชื่ อ น า ม ส กุ ล ที่ อ ยู
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และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา
“บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)”
(3)

ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7 (1) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7 (2) สงไปยังสํานักงานของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12-14 ตุลาคม 2548

(4)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและดําเนินการตามขอ (3) แลวจะขอยกเลิกการจองซื้อหุนและขอรับเงินคืนไมได
ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนของผูจองซื้อรายที่กรอกขอความ และ
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (1) – (3)

5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดจําหนายจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผู
จัดจําหนายหลักทรัพยหรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
5.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูบริหารของบริษัท
5.8.3 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผจู องซือ้
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถ
คืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตอง
ชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจาก
วันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร
โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยสั่งจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ
7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง
วันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
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ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจองซื้อ
ดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปด
การจองซื้อ
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียน
หุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่
ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงค
ที่จ ะฝากหุ น สามั ญ ไว ใ นบั ญชี ข องผู อ อกหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง ผูจ องซื้ อ มี บั ญชี ซื้ อ ขายหลั กทรั พ ย อ ยู กรณี นี้ บริ ษั ท จะ
ดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
และศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย จ ะบั น ทึ ก ยอดบั ญ ชี จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย นั้ น ฝากหุ น สามั ญ อยู ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น
แลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ ตามขอ 5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
สามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของ
บริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุน
สามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
สงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของ
บริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
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