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1.

รายละเอียดของหุนที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหุนที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของ บมจ.การบินกรุงเทพจํานวนไม
เกิน 520,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนไมเกินรอยละ 34.7624.76 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ
บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
บมจ.การบินกรุงเทพ
ผูเสนอขาย

: บมจ.การบินกรุงเทพ

ประเภทหุนที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จํานวนหุนที่เสนอขาย

: จํานวนไมเกิน 520,000,000 หุน คิดเปนไมเกินรอยละ 24.76 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไว

: 1 บาท ตอหุน

ราคาที่เสนอขาย

: [●-●] บาท ตอหุน

มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

: [●-●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

: วันที่ [9●] ถึงวันที่ [20●] 2557

ผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้
ผูเสนอขาย

: นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

ประเภทหุนที่เสนอขาย

: หุนสามัญเดิมของบมจ.การบินกรุงเทพ

จํานวนหุนที่เสนอขาย1

: จํานวนไมเกิน 210,000,000 หุน คิดเปนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไว

: 1 บาท ตอหุน

ราคาที่เสนอขาย

: [●] บาท ตอหุน

มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

: [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

: วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
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1

[การสงมอบและการชําระราคาจะเกิดในวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยโดยราคา
เสนอขายจะเทากับราคาเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป]

ในวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญเดิมที่ตนถืออยูตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวน 105,000,000 หุนหรือคิดเปนรอยละ 5 ของ
จํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ (Big-lot Board) โดยราคาเสนอขายจะเทากับราคาเสนอ
ขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ใหกับ [●]
นอกจากนี้ นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ จะทําการเสนอขายหุนของบริษัทฯ อีกจํานวน 105,000,000 หุนหรือ
คิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ (Big-lot Board) โดยราคาเสนอขาย
จะเทากับราคาเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ใหกับ [●]
ภายหลังจากการขายหุนสามัญดังกลาวบนกระดานรายใหญทั้งสองรายการแลว นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
จะถือหุนในบริษัทฯ เปนจํานวน 263,709,920 หรือคิดเปนรอยละ 12.6 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง
การเสนอขายหุนในครั้งนี้
1.2

สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนสามัญทั้งหมดจํานวนไมเกิน 625520,000,000 หุน โดยบริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ เปน
การเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ไดระบุไวในขอ 1.2.1 และเปนการเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศผานผูจัดการการจัดจําหนายและผูซื้อหุน
เบื้องตนรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (Initial PurchaserInternational Managers) ตามที่ระบุไวในขอ 1.2.2 โดยมีสัดสวน
การเสนอขายหุนเบื้องตนดังนี้
1.2.1 การเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศจํานวนรวม

[●] หุน แบงเปน

-

เสนอขายตอบุคคลทั่วไป

[●] หุน

-

เสนอขายตอผูจองซื้อรายยอย

[●] หุน

-

เสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน

[●] หุน

-

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

[●] หุน

-

เสนอขายตอผูจองซื้อพิเศษ

[●] หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอ
นักลงทุนในประเทศในแตละประเภทขางตนหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 6.7 โดย
พิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนแตละประเภท เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้
ประสบความสําเร็จสูงสุด
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การเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ จํานวนรวม [●] หุน ("หุนที่เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ") ผานผูซื้อ
หุนเบื้องตน (Initial Purchaser) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International
Managers) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.3 ("การเสนอขายหุนตอผูลงทุนในตางประเทศ") แบงเปน
-

เสนอขายตอผูจองซื้อพิเศษ

[●] หุน

-

เสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน

[●] หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 [และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศตามขอ
6.2.4] ขอสงวนสิทธิที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในประเทศและในตางประเทศในแตละประเภท
ขางตนหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 6.7 โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความ
ตองการซื้อหุนของนักลงทุนแตละประเภท เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
ในการพิจารณาประเภทของผูลงทุน ใหเปนไปตามนิยามตามที่กําหนดดังนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2
ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ไดแก ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่
ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจหรือคาดวาจะเปนลูกคา ทั้งที่
ติดตอปจจุบัน เคยติดตอ และคาดวาจะไดติดตอของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และบริษัท ในเครือ ของผู จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจํ าหน า ย หรือ ผู จั ดจํ าหนา ยและ
รับประกันการจําหนาย ทั้งนี้ ไมรวมถึงประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง
และไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม และผูที่เกี่ยวของของบริษัทฯตามที่กําหนดใน
ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุ นที่ ทธ. 70/2552 เรื่อ งหลั กเกณฑ เงื่อนไข และวิธี การในการจัดจําหนา ยหลักทรัพย ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง ซึ่งไมใชผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.8.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.1
ผูจองซื้อรายยอย หมายถึง ผูจองซื้อที่จองซื้อผานสํานักงานใหญและสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจําหนายหุน ซึ่งผูจอง
ซื้อดังกลาวหมายถึงบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล (คณะบุคคลไมสามารถจองซื้อได) และจะตองมิใชนักลงทุนสถาบันตาม
คําจํากัดความขางลาง โดยผูจองซื้อรายยอยสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.8.2 และในการจัดสรรหุนใหแกผู
จองซื้อรายยอยจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามวิธีการที่ระบุไวในขอ [6.7.2]
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ผูลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบัน ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)

ธนาคารพาณิชย

(2)

บริษัทเงินทุน

(3)

บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร

(4)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร

(5)

บริษัทประกันภัย

(6)

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น

(7)

ธนาคารแหงประเทศไทย

(8)

สถาบันการเงินระหวางประเทศ

(9)

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(10)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(11)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(12)

กองทุนรวม

(13)

ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ผูลงทุนสถาบันจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 เทานั้น โดยผูลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.8.2 3 และการจัดสรรหุนใหแก ผูลงทุน
สถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.23
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ และ/หรือ ทําคุณประโยชน
ตอบริษัทฯ ไดแก ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคา บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษา ทั้งในอดีตและปจจุบัน อดีต
ผูบริหารหรือพนักงาน คูสัญญาที่ติดตอ เคยติดตอ หรือจะไดติดตอในเชิงพาณิชย กับบริษัทฯ ในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึง
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาวหรือของบริษัทที่เกี่ยวของของนิติบุคคลดังกลาวทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
โดยผูลงทุนประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.8.43 และการจัดสรรหุนสามัญ
ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
ผูจองซื้อพิเศษ หมายถึง ผูจองซื้อพิเศษที่ไดเขาทําสัญญาลงทุนในหุน (Cornerstone Investment Agreement) เพื่อจองซื้อ
หุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ผูจองซื้อพิเศษสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในสัญญาลงทุนในหุน (Cornerstone Investment
Agreement)
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สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนรวมทั้งหมดไมเกิน 520,000,000 หุน รวมถึงหุนสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผูถือหุน
เดิม จํานวนรวมทั้งหมดไมเกิน 210,000,000 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญ
ที่จําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหุน

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ ไดยื่น
คําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยฯ [เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556] ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แลววา มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการรับ
หลักทรัพยเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได เวนแตคุณสมบัติ
เรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อ
ขาย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจะทําใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุน
รายยอย
1.5

ขอมูลอื่นๆ
1.4.1
1.5.1
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดให
บริษัทฯ สั่งหามผูมีสวนรวมในการบริหารและผูถือหุนรายอื่นๆ ที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ นําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุนจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลว
ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของ
บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งหามขายหุนสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวน
รอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย และสามารถขายสวนที่เหลือทั้งหมดไดเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลา 1 ป ในการนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการขอผอนผันจากตลาดหลักทรัพยฯ ในการนําฝากหุนจํานวนรอยละ
55 ดังกลาว เนื่องจากบุคคลที่ถูกสั่งหามขายหุนรายหนึ่งไดนําหุนจํานวน 341,999,228 หุน ไปจํานําไวกับสถาบันการเงิน
เพื่อเปนหลักประกันการกูยืมเงินไวกอนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถถอนจํานําหุนจํานวนดังกลาวภายในชวงระยะเวลา
การหามขายหุน บริษัทฯ จะดําเนินการนําฝากหุนจํานวนดังกลาวไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยคาดวาจะสามารถ
ดําเนินการไดภายในประมาณ 3 วันทําการ นับแตวันที่มีการปลดจํานําหุนจํานวนดังกลาว
1.5.2
บริษัทฯ ตกลงที่จะไมออก หรือเสนอขาย จําหนายจายโอนหุนของบริษัทฯ หรือหลักทรัพยอื่นใดที่สามารถ
แปลงสภาพเปนหุนของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ในชวง
ระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการสงมอบเงินคาขายหุนในครั้งนี้แกบริษัทฯ (Closing Date) เวนแตเปนกรณีที่ไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนใน
ตางประเทศ (Initial Purchaser)
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1.5.3
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ กลุมปราสาททองโอสถ1 และบริษัท สินสหกล จํากัด ตกลงที่จะไม
จํ า หน า ยจ า ยโอนหุ น ของบริ ษั ท ฯ หรื อ หลั ก ทรั พ ย อื่ น ใดที่ ส ามารถแปลงสภาพเป น หุ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ มี สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ในชวงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการสงมอบเงิน
คาขายหุนในครั้งนี้แกบริษัทฯ (Closing Date) เวนแต (ก) เปนกรณีที่ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร จากผูซื้อ
หลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) หรือ (ข) เปนการเสนอขายหุนของบริษัทฯ โดยผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไมเกิน [] หุน ในวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย

1

ไดแก (1) นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (2) นางวัลลีย ปราสาททองโอสถ (3) นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ (4) นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ (5)
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ (6) นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ
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