บริษัท คาราบาวกรุป๊ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 3
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง' นี ' เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรื อ “CBG”) จํานวนไม่เกิน [●] หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ [●] ของจํานวนหุ้นสามัญที
ออก และเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ
'
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง' นี ' โดยหุ้นสามัญทีเสนอขายประกอบด้ วย หุ้น
สามัญเพิมทุนทีเสนอขายโดยบริ ษัทฯ ตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง' ที [●/●] เมือวันที [●] และหุ้น
สามัญเดิมทีเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี '
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย

1.1.1

หุ้นสามัญเพิมทุนเสนอขายโดยบริษัทฯ

1.1.2

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

:

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย

:

หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ

จํานวนทีออกและเสนอขาย

:

ไม่ เ กิ น [●] หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ [●] ของจํ า นวนหุ้ น
สามัญทีชําระแล้ วทังหมดของบริ
'
ษัทฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นในครัง' นี '

มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ

:

1 บาท

ราคาเสนอขาย

:

[●] บาทต่อหุ้น

มูลค่ ารวมของหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย

:

[●] บาท

ระยะเวลาจองซือ4

:

วันที [●]

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

:

[●]

ประเภทหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย

:

หุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ

หุ้นสามัญเสนอขายโดยผู้ถอื หุ้นเดิม

ส่วนที 3 หน้ าที 1

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

จํานวนทีออกและเสนอขาย

:

จํานวนรวมไม่เกิน [●] หุ้น [คิดเป็ นร้ อยละ [●] ของ
จํานวนหุ้นสามัญทีเสนอขายต่อประชาชนในครัง' นี ' และ]
คิด เป็ นร้ อยละ [●] ของจํ า นวนหุ้นสามัญ ที ชํ า ระแล้ ว
ทังหมดของบริ
'
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง' นี '
โดยจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นเดิมทีขายหุ้นในครัง' นี 'แต่ละคน
จะเสนอขายมีรายละเอียดดังนี '
จํานวนหุ้นทีเสนอขาย (หุ้น)

1.2

[●]

[●]

[●]

[●]

มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ

:

1 บาท

ราคาเสนอขาย

:

[●] บาทต่อหุ้น

มูลค่ ารวมของหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย

:

[●] บาท

ระยะเวลาจองซือ4

:

วันที [●]

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญ ทัง' หมดจํ า นวนไม่เ กิ น [●] หุ้น โดยบริ ษัท ฯ และผู้ถื อหุ้น เดิ ม ในครั ง' นี ' เป็ นการเสนอขายต่อ
ประชาชนผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผู้จดั
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และเป็ นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ผ่าน[ผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรั บประกันการจําหน่ายในต่างประเทศ (International Manager)] ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 โดยมี
สัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื 'องต้ นดังนี '
1.2.1

เสนอขายต่ อผู้ลงทุนในประเทศ จํานวนไม่ เกิน [●
●] หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทัวไป

: ไม่เกิน[●] หุ้น

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน

: ไม่เกิน [●] หุ้น

[เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ

: ไม่เกิน [●] หุ้น]

ส่วนที 3 หน้ าที 2

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ทังนี
' ' ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการเปลียนแปลงจํานวนหุ้น
สามัญทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้ างต้ น หรื อเปลียนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียด
ทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.6 โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องการซื 'อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนในประเทศในแต่
ละประเภท เป็ นต้ น เพือให้ การเสนอขายหุ้นสามัญครัง' นี 'ประสบความสําเร็ จ
1.2.2

เสนอขายต่ อผู้ลงทุนต่ างประเทศ จํานวนไม่ เกิน [●] หุ้น

[ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
[และผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายใน
ต่างประเทศ (International Manager)] อาจมีการเปลียนแปลงจํานวนหุ้นทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องการซื 'อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนในประเทศแต่ละประเภท
เป็ นต้ น ทังนี
' ' เพือให้ การเสนอขายหุ้นสามัญครัง' นี 'ประสบความสําเร็ จ]
นิยามทีใช้ ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนมีดงั ต่ อไปนี 4
บุคคลทัวไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบุคคลทีมิใช่นกั ลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความทีระบุไว้ ด้านล่าง
รวมถึงลูกค้ าหรื อผู้ทีคาดว่าจะเป็ นลูกค้ า คู่สญ
ั ญา บริ ษัทคู่ค้า ผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ หรื อ ผู้มีอุปการคุณไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ซึงได้ แก่ ลูกค้ าทีทําการซื 'อขายหลักทรัพย์
ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ บริ ษัทคูค่ ้ าผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนําธุรกิจด้ าน
การซื 'อขายหลักทรัพย์ และวาณิชธนกิจ หรื อผู้ทีคาดว่าจะเป็ นลูกค้ าไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรั บประกัน การจํ าหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจํ าหน่ายและรั บ ประกันการจํ า หน่าย หรื อผู้จัดจํ าหน่ายและรั บประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัททีเกียวข้ อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หาร
และผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ทังที
' ติดต่อในปั จจุบนั ทีเคยติดต่อ หรื อผู้ทีคาดว่า
จะได้ ติดต่อของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อ
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2
บุคคลทัวไปสามารถจองซื 'อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตามวิธีทีระบุไว้ ในข้ อ 6.7
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลทัวไป จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในข้ อ 6.6 และวิธีการทีระบุไว้ ในข้ อ 6.6.1
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทีจองซื 'อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี '
(1)
(2)

ธนาคารพาณิชย์
บริ ษัทเงินทุน

ส่วนที 3 หน้ าที 3
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(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

บริ ษัทหลักทรั พย์ เพือเป็ นทรัพย์ สินของตนเอง หรื อเพือการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพือการจัดการ
โครงการลงทุน ที จัด ตัง' ขึ น' ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุน ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริ ษัทประกันภัย
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลอืนทีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
' 'น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนเพือการฟื น' ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
กองทุนสํารองเลี 'ยงชีพ
กองทุนรวม
ผู้ลงทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้ องจองซื 'อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
6.2.1 เท่านัน' โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื 'อหุ้นได้ ตามวิธีการทีระบุไว้ ในข้ อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้ แก่นกั ลงทุน
สถาบันจะอยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในข้ อ
6.6 และวิธีการทีระบุไว้ ในข้ อ 6.6.2
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลทีมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เช่น ผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทาง
การค้ า ลูกค้ า เจ้ าหนี 'การค้ า พนักงาน และทีปรึกษาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลทีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประสงค์ชกั ชวนให้ เป็ นลูกค้ าหรื อผู้จดั หาวัตถุดิบ
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในอนาคต
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลทีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย พิจารณาแล้ วว่าสามารถให้ ความช่วยเหลือบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ ทงในปั
ั ' จจุบนั และอนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลทีมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ดังกล่าวจะต้ องจองซื 'อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 เท่านัน' โดยผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สามารถซื 'อหุ้นได้ ตามวิธีการที
ระบุไว้ ในข้ อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หาร
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บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในข้ อ 6.6 และวิธีการทีระบุไว้
ในข้ อ 6.6.3
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือนไขอืน

หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน [●] หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมทีเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจํานวนไม่เกิน [●]
หุ้น ทีเสนอขายในครัง' นี ' จะได้ รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริ ษัทฯ มีความประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง' นี 'ก่อนทีจะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ในการรั บหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียน บริ ษัทฯ จึงยังมีความเสียงทีอาจจะไม่ได้ รับ
อนุญาตจากตลาดทรัพย์ฯ ทังนี
' ' บริ ษัทฯ ได้ ยืนคําขอให้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ วตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กําไร (profit test) เมือวันที [●] และ บริ ษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของ
บริ ษัทฯ ในเบื 'องต้ นแล้ วเห็นว่า บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้ วยเรื อง การรับหุ้น
สามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
' มีการแก้ ไขเพิมเติม)
และตามหนังสือเวียนที บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื องการปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพือ
สนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีจะสามารถเข้ าจดทะเบียนในได้ ยกเว้ นคุณสมบัติตามข้ อ 5(3) เรื องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึงบริ ษัทฯ จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 25 ของทุนชําระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื 'อขาย เมือบริ ษัทฯ ได้
จําหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน จะทําให้ บริ ษัทฯมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ ว บริ ษัทฯจะ
ดําเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้ อมูลอืนๆ

[ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ทีเกียวข้ องขายหุ้น
และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีกําหนด พ.ศ. 2544 (รวมทังที
' มีการแก้ ไขเพิมเติม) กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องสังห้ ามผู้มี
ส่วนร่วมในการบริ หารและผู้ถือหุ้นรายอืนๆ นําหุ้นสามัญของตนซึงมีจํานวนรวมกันเป็ นจํานวนร้ อยละ 55 ของทุนชําระแล้ ว
หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ วเสร็ จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เริ มทําการ
ซื 'อขายในตลาดหลักทรั พย์ฯ โดยหลังจากวันทีหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทําการซือ' ขายในตลาดหลักทรั พย์ฯ ครบกํ าหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ทีถูกสังห้ ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสามัญสังห้ ามขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวนร้ อยละ
25 ของจํานวนหุ้นสามัญทังหมดที
'
ถูกสังห้ ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนทีเหลือได้ เมือครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี ]
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