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ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
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 0-2743-5010-25 โทรสาร 0-2743-5007-8 ประสงค์ทจ่ี ะ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้กบั ประชาชน จานวน 150,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.50 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขาย
หุน้ 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
: 150,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจานวนหุ้น
สามัญทีอ่ อกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการ
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้
: วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558
: 0.50 บาท
: 3.50 บาท
: 525,000,000 บาท

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ จานวน
150,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 3.50 บาท ซึง่ มีสดั ส่วนการเสนอขายหุน้ เป็ นดังนี้
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ

:
:

112,500,000 หุน้
37,500,000 หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัด จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธกี ารจัดสรรหุ้นสามัญตาม
รายละเอียดทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้การจองซือ้ หุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
การเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ไม่ได้เป็ นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ เนื่องจาก
ความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่ อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี้แล้ว และสามารถ
กระจายหุน้ ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
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นิยามทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
ผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทัวไป
่
ที่เป็ นหรือเคยเป็ นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้าน
วาณิชธนกิจ ลูกค้าทีท่ าการซือ้ ขายหน่วยลงทุน เป็ นต้น หรือผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้
คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุ นด้า นข้อมูลทางธุรกิจ และผูแ้ นะนาลูกค้า/ธุรกิจ เป็ นต้น หรือผูท้ ม่ี อี ุปการ
คุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้
ติดต่อในอนาคต รวมถึงผูท้ เ่ี ข้าร่วมฟงั การนาเสนอข้อมูลของบริษทั ฯ และในกรณีทเ่ี ป็ นนิตบิ ุคคลจะรวมถึงผูถ้ อื
หุน้ และ/หรือผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นทีจ่ องซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และบริษทั ย่อย
ของตนเอง รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ฉบับ ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
สาหรับผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน การจาหน่ าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายจะรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เคยเป็ น หรือเป็ นลูกค้าของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายต้องการชักชวนให้เป็ นลูกค้าใน
อนาคตทีจ่ องซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ด้วย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ นที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่ าด้วยการประกอบธุ ร กิจ เงินทุ น ธุร กิจ หลัก ทรัพย์ และธุร กิจ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นที่มกี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ 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 นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1
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ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หมายถึง
1. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคล ซึง่ ทาคุณประโยชน์ ให้คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บริษทั ฯ รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษัทฯ
เช่น ผูท้ ่มี คี วามสาคัญทางการค้า ลูกค้า คู่สญ
ั ญา ผู้จดั หาสินค้า /บริการ (Suppliers) บริษทั คู่ค้า สถาบัน
การเงินทีต่ ดิ ต่อ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุ นข้อมูลทางธุรกิจ ผูแ้ นะนาลูกค้าและธุรกิจ เป็ น
ต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อหรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทฯ ต้องการชักชวนให้มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ต่อไปใน
อนาคต รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือทีป่ รึกษาของนิตบิ ุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถทาคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้
คาแนะนาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษทั ฯ ในการประกอบธุรกิจทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต ตลอดจนผู้
ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ข้างต้น ทัง้ ใน
ปจั จุบนั และในอนาคต
4. บุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติบุ ค คลที่มีค วามสัม พัน ธ์อ ัน ดีก ับ กรรมการหรือ ผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ รวมถึง ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว
5. พนักงานของบริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ตามข้อ 1-5 ข้างต้น จะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม และผู้ท่เี กี่ยวข้องตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
40/2557 เรื่องการจาหน่ายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อก
ตราสารทุน ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขาย จานวน 150,000,000 หุน้ ในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่าเทียม
กับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริษัทฯ จะนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ย่นื คาขออนุ ญาตและเอกสารประกอบต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และบริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะทีป่ รึกษา
ทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบือ้ งต้นแล้วเห็นว่า บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถื อครอง
หลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนราย
ย่อยซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว และผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวแต่ละรายจะต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่ วยการซื้อขายที่
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ ภายหลัง จากที่บ ริษัท ฯ ได้จ าหน่ า ยหุ้น สามัญ ต่ อ ผู้มีอุ ป การคุ ณ ของผู้จ ัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ แล้ว จะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุน้
รายย่อยดังกล่าว และบริษทั ฯ จะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่
11 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดเรื่องการห้ามผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องขาย
หุน้ และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยอ้างอิงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุน้ สามัญหรือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยกาหนดห้ามผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ ือ
หุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนาหุ้นหรือหลักทรัพย์ท่อี าจเป็ นหุ้นจานวนรวมกันร้อยละ 55
ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นบั
แต่วนั ทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยภายหลังจากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ
ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสังห้
่ ามดังกล่าว
สามารถทยอยขายหุ้นทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย
ดังกล่าว และสามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
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