บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)
Buriram Sugar Public Company Limited

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมยจํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย

:

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)
(Buriram Sugar Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

จํานวน 169,182,500 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนในครั้งนี้

1.2

มูลคาที่ตราไวหุนละ

:

1 บาท

ราคาที่เสนอขาย

:

[•] บาทตอหุน

มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

[•] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

:

วันที่ [•] 2557

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจัดสรรตามดุลยพินิจของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย และไมมีการเสนอขายตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป เนื่องจากหุนที่จัดสรรในการ
เสนอขายครั้งนี้ไมเพียงพอตอสําหรับการเสนอขายเปนการทั่วไป โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนดังนี้
- เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
ประมาณ
[•]
หุน
- เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
ประมาณ
[•]
หุน
- เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
ประมาณ
[•]
หุน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการ
ขายสูงสุดนิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป รวมถึงผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจไมวา
จะโดยทางตรงหรือทางออมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูให
คําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดตอในอดีตติดตอในปจจุบัน และผูที่คาดวาจะได
ติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยและ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
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จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย เปนตน ซึ่งจะจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ [•]
ทั้งนี้ ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลางและไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเองผูบริหารผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญบริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ที่ กจ.
17/ 2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเองหรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือ เพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย แ ละธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาว จะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ [5.2.1] เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ [5.7.2] และในการจัดสรรหุนใหแกนัก
ลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวตามวิธีการที่ระบุไวในขอ
[5.5.2]
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
1. พนักงานของบริษัทและบริษทั ยอย
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทและบริษัทยอยเชนผูที่มีความสัมพันธทาง
การคาลูกคา หรือเจาหนี้การคา เปนตน
3. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทยอย ตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาวัตถุดิบ
ของบริษัทในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทยอย พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือบริษัทใน
การประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
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5. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัท และบริษัทยอย
ผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอยจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ [5.2.1] เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอยสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ
[5.7.3] และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย จะอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท และ/
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ [5.6.3] ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก ผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขาย จํานวน 169,182,500 หุน ในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพยที่เสนอขาย

บริ ษัทจะนําหุ นสามั ญที่ จํ าหนายได แล วทั้ งหมดของบริ ษั ท ไปจดทะเบียนเป นหลักทรั พยจ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งบริษัทจะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาต
และเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ใหพิจารณารับหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญ
หรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติ
เรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลวและผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ซึ่ง
เมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้แลวจะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย โดยบริษัท
จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
1.5

ขอมูลอื่น ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดใหบริษัทตองสั่งหามผูมีสวนรวมในการบริหารและ/หรือผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปน
จํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่หุน
ของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบ
กําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายดังกลาว และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
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