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1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า SIAMRAJ
PUBLIC COMPANY LIMITED มีสานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตาบลสาโรง อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02 743 5010 25 โทรสาร 02 743 5007 8 ประสงค์ทจ่ี ะ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้กบั ประชาชน จานวน 75,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 1.00 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 25.00 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้
ในครัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์มดี งั นี้

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
จานวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขาย

ระยะเวลาเสนอขาย
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
ราคาเสนอขายหุน้ ละ
มูลค่ารวมของหุน้ สามัญใหม่ทเ่ี สนอขาย
1.2

: บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
: 75,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจานวนหุน้ สามัญ
ทีอ่ อกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้
: ตัง้ แต่ เวลา [] น. ของวันที่ [] ถึงเวลา [] น. ของ
วันที่ []
: 1.00 บาท
: [] บาท
: [] บาท

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ จานวน
75,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ [] บาท ซึง่ มีสดั ส่วนการเสนอขายหุน้ เป็ นดังนี้
เสนอขายต่อบุคคลทัวไป
่
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ

: ประมาณ
: ประมาณ
: ประมาณ

[] หุน้
[] หุน้
[] หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธกี ารจัดสรรหุ้นสามัญตาม
รายละเอียดทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้การจองซือ้ หุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
นิยามทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
บุคคลทัวไป
่ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มใิ ช่นักลงทุนสถาบันตามคาจากัดความที่ระบุไว้
ด้านล่าง แต่เป็ นลูกค้าหรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา บริษทั คู่คา้ ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผูท้ ม่ี ี
อุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ ได้แก่ ลูกค้าทีท่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิช
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ธนกิจ บริษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผูแ้ นะนาธุรกิจด้านการซือ้
ขายหลักทรัพย์หรือวาณิชธนกิจ หรือผู้ท่คี าดว่าจะเป็ นลูกค้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุม
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อ
ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 โดยบุคคลทัวไปสามารถจองซื
่
้อหุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุน้ สามัญ
ให้แก่บุคคลทัวไปจะจั
่
ดสรรตามดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหรือผู้จดั
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.1 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ
บริห าร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย และผู้ท่เี กี่ยวข้องของผู้จ ัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 รวมถึง
กองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะต้องห้าม ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ฉบับ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)
นั ก ลงทุ นสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุ นประเภทสถาบันที่จ องซื้อหุ้น สามัญผ่ า นผู้จดั การการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)
ธนาคารพาณิชย์
(ข)
บริษทั เงินทุน
(ค)
บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง)
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ)
บริษทั ประกันภัย
(ฉ)
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(ช)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ)
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ)
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ)
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ)
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(ฏ)
กองทุนรวม
(ฐ)
ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทัง้ นี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในการ
จัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ดังกล่าวตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.2
ผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ฯ หมายถึง ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดี
ต่อบริษัทฯ และต่อผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า บริษัทคู่ค้า ผู้จดั หาสินค้า /บริการ ผู้จดั หาแหล่งเงินทุน
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พันธมิตรทางธุรกิจ ผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางการค้า สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่อ บุคคลทีใ่ ห้คาแนะนาหรือเป็ นทีป่ รึกษา
ของบริษทั ฯ ผูแ้ นะนาลูกค้าและธุรกิจ ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อในอนาคต ใน
กรณีทเ่ี ป็ นนิตบิ ุคคลจะรวมถึงผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของนิตบิ ุคคลข้างต้น ซึง่ จะต้องจอง
ซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ โดยผูม้ อี ุปการ
คุณของบริษทั ฯ สามารถซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของ
บริษทั ฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมาย ตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.3 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั
ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกันตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง
การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขาย จานวน 75,000,000 หุน้ ในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่าเทียม
กับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนครัง้ นี้ ก่อนที่จะได้รบั ทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน บริษทั ฯ จึงยังมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่ ได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คาขอ
อนุ ญาตให้รบั หุ้นสามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ
วันที่ [] และบริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะทีป่ รึกษาทางการ
เงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบัง คับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22
มกราคม 2544 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่องการปรับหลักเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ เพื่อสนั บสนุ นการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีจ่ ะสามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัตติ ามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุน้ รายย่อย ซึง่ บริษทั ฯ
จะต้องมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว และ
ผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่ วยการซื้อขาย เมื่อบริษทั ฯ ได้จาหน่ ายหุน้ สามัญต่อ
ประชาชน จะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุน้ รายย่อยแล้ว บริษทั ฯ จะดาเนินการ
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นและผู้ท่ี
เกีย่ วข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์ในระยะเวลาทีก่ าหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดให้
บริษทั ฯ ต้องสังห้
่ ามผูม้ สี ว่ นร่วมในการบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ นาหุน้ ของตนซึง่ มีจานวนรวมกันเป็ นจานวน
ร้อยละ 55 ของทุนทีช่ าระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ ออกขายภายในกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ สามัญของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ าม
ดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ สามัญทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ าม
ขายดังกล่าว และสามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี

ส่วนที่ 3 หน้า 4

