บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ” หรื อ “CBG”) จานวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้น
สามัญ ที่ อ อก และเรี ย กช าระแล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษัท ฯ ภายหลัง การเสนอขายหุ้น ในครั ง้ นี ้ โดยหุ้น สามัญ ที่ เสนอขาย
ประกอบด้ วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริ ษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2557 และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายโดย Jubilee International Investments
Limited และ Northend Investment Limited โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

1.1.1

หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัทฯ

1.1.2

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

:

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

:

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

จานวนที่ออกและเสนอขาย

:

ไม่ เ กิ น 150,000,000 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 15.0 ของ
จ านวนหุ้ นสามั ญ ที่ ช าระแล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ท ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้

มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ

:

1.0 บาท

ราคาเสนอขาย

:

28.0 บาทต่อหุ้น

มูลค่ ารวมของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

:

4,200,000,000.0 บาท

ระยะเวลาจองซือ้

:

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

:

Jubilee International Investments Limited แ ล ะ
Northend Investment Limited

ประเภทหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

:

หุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ

หุ้นสามัญเสนอขายโดยผู้ถอื หุ้นเดิม

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 1

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จานวนที่ออกและเสนอขาย

:

จ านวนรวมไม่เ กิ น 100,000,000 หุ้น คิ ด เป็ นร้ อยละ
10.0 ของจานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ โดยจานวนหุ้นที่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจะเสนอขายมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถอื หุ้นเดิม

1.2

จานวนหุ้นที่เสนอขาย
(หุ้น)

Jubilee International
Investments Limited

90,000,100

Northend Investment
Limited

9,999,900

มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ

:

1.0 บาท

ราคาเสนอขาย

:

28.0 บาทต่อหุ้น

มูลค่ ารวมของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

:

2,800,000,000.0 บาท

ระยะเวลาจองซือ้

:

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญทังหมดจ
้
านวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น โดยบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขาย
ต่อประชาชนผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และเป็ นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ในต่างประเทศ (International Manager) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื ้องต้ นดังนี ้
1.2.1

เสนอขายต่ อผู้ลงทุนในประเทศ จานวนไม่ เกิน 178,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป

: ประมาณ 66,500,000 หุ้น

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน

: ประมาณ 72,000,000 หุ้น

เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ

: ไม่เกิน 39,500,000 หุ้น

ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้น
สามัญที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้ างต้ น หรื อเปลีย่ นแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียด
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 2

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.6 โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องการซื ้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนในประเทศในแต่
ละประเภท เป็ นต้ น เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ
1.2.2

เสนอขายต่ อผู้ลงทุนต่ างประเทศ จานวนไม่ เกิน 72,000,000 หุ้น

ผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่า ย และผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ยใน
ต่างประเทศ (International Manager) อาจมีการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนใน
ต่างประเทศ หรื อเปลีย่ นแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.6 โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
เช่น ปริ มาณความต้ องการซื ้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนในประเทศแต่ละประเภท เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นสามัญ
ครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ
นิยามที่ใช้ ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนมีดงั ต่ อไปนี ้
บุ คคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบุคคลที่มิใช่นกั ลงทุนสถาบันตามคาจากัดความที่ระบุไว้ ด้านล่าง
รวมถึงลูกค้ าหรื อผู้ที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า คู่สญ
ั ญา บริ ษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ หรื อ ผู้มีอุปการคุณไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย หรื อผู้จัดจาหน่ายและรั บประกัน การ
จ าหน่า ย ตามที่ ร ะบุไว้ ในข้ อ 6.2 ซึ่ง ได้ แ ก่ ลูก ค้ า ที่ ท าการซือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ลูก ค้ า ด้ านวาณิ ชธนกิ จ บริ ษั ท คู่ค้ าผู้ให้
คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาธุรกิจด้ านการซื ้อขายหลักทรัพย์ และวาณิชธนกิจ
หรื อผู้ที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ าไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรื อผู้จดั
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ทังที
้ ่ติดต่อใน
ปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรื อผู้จดั จาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
บุคคลทัว่ ไปสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรื อผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.7 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลทัว่ ไปจะ
จัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย หรื อผู้จัดจาหน่ายและรั บประกัน การ
จาหน่ายตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6 และวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6.1 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง กรรมการ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจัดจาหน่าย หรื อผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
นั กลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 3

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(1)
(2)
(3)

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

ธนาคารพาณิชย์
บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุน ที่ จัด ตัง้ ขึ น้ ตามกฎหมายว่า 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 วยวิธี การงบประมาณ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบัน
สามารถซื ้อหุ้นได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันจะอยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เท่านัน้ และเป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6.2
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
การค้ า ลูกค้ า เจ้ าหนี ้การค้ า พนักงาน และที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบุคคลที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประสงค์ ชกั ชวนให้ เป็ นลูกค้ าหรื อผู้จดั หาวัตถุดิบ
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในอนาคต
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย พิจารณาแล้ วว่าสามารถให้ ความช่วยเหลือบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ดังกล่าวจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยผู้มีอปุ การคุณของ
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บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สามารถซื ้อหุ้นได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอุปการคุณของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมาย
ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6 และวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6.3 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกัน ของบริ ษัทฯ และกองทุนรวมที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพ ย์
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
การเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ มิได้ เป็ นการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรื อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป เนื่องจากความ
ต้ องการจากกลุ่มผู้ลงทุนข้ างต้ นเพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครัง้ นี ้แล้ ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้ างได้
อย่างเพียงพอ
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจานวนไม่
เกิน 100,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ จะได้ รับสิทธิ และผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริ ษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี ้ก่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรั พย์ ฯ ในการรั บหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน บริ ษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ รับ
อนุญาตจากตลาดทรั พย์ฯ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ วตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กาไร (profit test) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และ บริ ษัท
หลักทรั พย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิ นได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทฯ ในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่า บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าด้ วยเรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
้ ่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่ องการปรับหลักเกณฑ์รับ
หลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในได้ ยกเว้ นคุณสมบัติตามข้ อ
5(3) เรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริ ษัทฯ จะต้ องมีผ้ ู ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนชาระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย
เมื่อบริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน จะทาให้ บริ ษัทฯมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย
แล้ ว บริ ษัทฯจะดาเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
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1.5

ข้ อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขายหุ้น
และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2544 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องสัง่ ห้ ามผู้มี
ส่วนร่วมในการบริ หารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นาหุ้นสามัญของตนซึง่ มีจานวนรวมกันเป็ นจานวนร้ อยละ 55 ของทุนชาระแล้ ว
หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ วเสร็ จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการ
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ ทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถกู สัง่ ห้ ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสามัญสัง่ ห้ ามขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวนร้ อยละ
25 ของจานวนหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
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