บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ (Initial Public Offering) เป็ นการเสนอขายหุน้
สามัญของ บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จานวน 236,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้
ละ 1.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.11 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี้
โดยมีรายละเอียดของผูเ้ สนอขาย 2 ส่วนดังต่อไปนี้
1.1.1 โดยบริษทั วิ จิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ผูเ้ สนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
จานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
ราคาเสนอขายหุน้ ละ
มูลค่ารวมของหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย
ระยะเวลาจองซือ้

: บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
: ไม่เกิน 140,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 14.90 ของจานวนหุน้ ที่
จ าหน่ า ยได้ ท ัง้ หมดของบริษัท ภายหลัง การเสนอขายหุ้ น ต่ อ
ประชาชนในครัง้ นี้
: 1.00 บาท
: 2.70 บาท
: 378,000,000 บาท
: ตัง้ แต่เวลา 9.30 น. - 16.30 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
และวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2557

1.1.2 โดยกลุ่มผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั วิ จิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ผูเ้ สนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
จานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
ราคาเสนอขายหุน้ ละ
มูลค่ารวมของหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย
ระยะเวลาจองซือ้

: นา ยกฤษ ดา ชว นะนั น ท์ นา งศุ ภลั ก ษณ์ เตี ย เสว นา กุ ล
นางสาวขจิตร ชวนะนันท์ และนายวัชระ ชวนะนันท์ (“กลุ่มผู้ถือ
หุน้ เดิม”)
: หุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ
: ไม่เกิน 96,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.21 ของจานวนหุน้ ที่
จ าหน่ า ยได้ ท ัง้ หมดของบริษัท ภายหลัง การเสนอขายหุ้ น ต่ อ
ประชาชนในครัง้ นี้
: 1.00 บาท
: 2.70 บาท
: 259,200,000 บาท
: ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
และวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2557
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1.2

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนและนักลงทุนทัวไป
่ ผ่าน
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 โดยมีสดั ส่วนในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ดังนี้
ประเภทนักลงทุน

จานวนหุ้น (หุ้น)

เสนอขายต่อบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนสถาบัน

186,000,000

เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม

50,000,000

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละ
ประเภท โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ หุ้นของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้น ทัง้ นี้
เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุน้ ต่อผูล้ งทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ เนื่องจากหุน้
ทีจ่ ดั สรรในการเสนอขายครัง้ นี้มไี ม่เพียงพอสาหรับการเสนอขายเป็ นการทัวไป
่
ในการพิจารณาประเภทของผูล้ งทุนให้ยดึ ตามนิยามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
บุคคลทัวไป
่

หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่ผลู้ งทุนสถาบันตามคาจากัดความที่
ระบุไว้ดา้ นล่าง แต่เป็ นผูม้ อี ุปการคุณทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ทีป่ รึกษาทางการ
เงิน หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ า ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่ง ได้แ ก่ ลูก ค้าที่ทาการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ ลูกค้าด้านทีป่ รึกษาทางการเงิน ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่คา้ ผู้ให้
คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุ นด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผูแ้ นะนาธุรกิจด้าน
การซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือวาณิชธนกิจ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้า ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรือผูจ้ ดั จาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือ
ผู้ท่ีค าดว่ า จะได้ติด ต่ อ ในอนาคต หรือ บุ ค คลที่มีค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ กับ ผู้จ ัด
จาหน่ าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ าย หรือผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายเป็ นต้น ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหรือผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะ
ดาเนินการมิให้มกี ารจัดสรรหุน้ ทีเ่ สนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุ ม บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อยของตนเอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อ ง
รวมถึงกองทุนรวมที่มลี กั ษณะที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
หรือ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ยถู ก ห้ า มมิใ ห้จ ัด สรรหลัก ทรัพ ย์ใ ห้
ตลอดจนบุคคลทีบ่ ริษทั ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ท่เี กี่ยวข้องของบริษัท รวมถึง
ส่วนที่ 3.1 หน้าที่ 2
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กองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจากการจองซือ้
ทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม
พ.ศ.2552 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ฉบับ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ผูล้ งทุนสถาบัน

หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านัน้ ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วน
บุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติ
บุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หมายถึง
1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิตบิ ุคคล ซึ่งทาคุณประโยชน์ ให้คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือในทาง
ใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดาและ/หรือนิตบิ ุคคล
ทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย เช่น ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สญ
ั ญา
ผูจ้ ดั หาสินค้า บริษทั คู่คา้ สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่อ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุ นข้อมูล
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ทางธุรกิจ ผูแ้ นะนาลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็ นต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่า
จะได้ตดิ ต่อในอนาคต รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ หรือบริษัทย่อยต้องการชักชวนให้มคี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษทั ย่อย ต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ทเ่ี กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และ
พนักงานหรือทีป่ รึกษาของนิตบิ ุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยพิจารณาแล้วว่าสามารถทาคุณประโยชน์
ให้ความช่ วยเหลือ ให้คาแนะนาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่ บริษัทฯหรือบริษัทย่อ ย ในการ
ประกอบธุรกิจได้ ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มี
อานาจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิตบิ ุคคลที่มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯหรือ
บริษทั ย่อย รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว
ผูม้ อี ุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2 เท่านัน้ โดยผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย สามารถจองซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี าร
ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทัง้ นี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่รวมถึงการ
จัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ท่เี กี่ยวข้องของ
บริษัทฯ รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทฯหรือกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษัท
ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั ฯถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัด
จาหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
การเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่
เนื่องจากจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้มจี านวนจากัดไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทัวไปในวง
่
กว้าง
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯที่เสนอขายในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริษทั ฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จะนาหุ้นสามัญที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand - SET) ซึง่ บริษทั ฯ จะเสนอขายหุน้ สามัญต่อ
ประชาชนในครัง้ นี้ ก่อนที่จะได้รบั ทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับการนาหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยังมีความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะไม่ได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุ ญาตและเอกสาร
ประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์กาไร (profit test) เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2557 ให้พจิ ารณารับหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษทั หลักทรัพย์
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการ
เงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบือ้ งต้นแล้วเห็นว่า บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ทีจ่ ะนาหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 (รวมถึงทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้
สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ ขาย ซึง่ เมื่อบริษทั ฯ ได้จาหน่ายหุน้ สามัญต่อประชาชนแล้ว
จะทาให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย และบริษัทฯ จะ
ดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รบั หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดให้บริษทั ฯ สังห้
่ ามผูม้ สี ว่ นร่วมในการบริหาร และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ นาหุน้ สามัญของตน
จานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้นาหุ้นสามัญ
ดังกล่าวออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หุน้ ของบริษัทฯ เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยภายหลังจากวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกาหนดระยะเวลา 6
เดือน บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายสามารถขายหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้
หรือหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย และสามารถขายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
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