บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ คือ บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Pioneer Motor
Public Company Limited โดยมีที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 78 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
73120 ประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ให้ กบั ประชำชน จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.25
บำท คิดเป็ นร้ อยละ 23.08 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้
โดยหุ้นสำมัญที่เสนอขำย ประกอบด้ วย หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยโดยบริ ษัทฯ มีรำยละเอียดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขำย
ประเภทหุ้นที่เสนอขำย
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขำย
มูลค่ำที่ตรำไว้
รำคำเสนอขำย
มูลค่ำรวมของหุ้นใหม่ทเี่ สนอขำย
ระยะเวลำขำย

: บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”)
: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
: จำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 23.08 ของจำนวนหุ้นสำมัญ
ทีจ่ ำหนำยได้ แล้ วทังหมดภำยหลั
้
งกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้
: หุ้นละ 0.25 บำท
: [] บำทต่อหุ้น
: [] บำท
: ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] 2558 ถึงวันที่ []
2558

1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์โดยจัดสรรตำม
ดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์และรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ และไม่มีกำรเสนอขำยให้ กบั ผู้จองซื ้อรำย
ย่อยหรื อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป เนื่องจำกจำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครัง้ นี ้มีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อกำรเสนอ
ขำยต่อประชำชนทัว่ ไปในวงกว้ ำง ทังนี
้ ้สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็ นดังนี ้
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ
รวมทังสิ
้ ้น

:
:
:

[] หุ้น
[] หุ้น
[] หุ้น

ทังนี
้ ้ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดลุ ยพินิจในกำรเปลีย่ นแปลง
จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู ลงทุน แต่ ล ะประเภทข้ ำ งต้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ำรจัด สรรหุ้น สำมัญ ตำม
รำยละเอียดที่กำหนดไว้ เพื่อให้ กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
ในกำรพิจำรณำประเภทของผู้ลงทุนให้ ยดึ ตำมนิยำมที่กำหนดดังต่อไปนี ้
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ผู้มีอุปการคุ ณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ หมำยถึง ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติ
บุคคลทัว่ ไปที่เป็ น หรื อเคยเป็ น หรื อบุคคลที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ เช่น ลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ ำด้ ำน
วำณิ ช ธนกิ จ ลูก ค้ ำ ที่ ท ำกำรซื อ้ ขำยหน่ว ยลงทุน เป็ นต้ น ผู้ที่ ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มรั บ ฟั ง กำรน ำเสนอข้ อ มูลกำรเสนอข ำย
หลักทรัพย์ของ บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน) หรื อบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ เช่น บริ ษัทคู่ค้ำ ผู้ให้ คำปรึ กษำทำงธุรกิจ ผู้ที่ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนข้ อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้ ำ /
ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ทังที
้ ่เคยติดต่อในอดีต ปั จจุบนั หรื อผู้ที่
คำดว่ำจะได้ ติดต่อในอนำคต หรื อบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และ/หรื อธุรกิจอื่นๆ
ในเครื อของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เป็ นต้ น และในกรณีที่เป็ นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หำร และ/
หรื อพนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ นที่จองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่
ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวีธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
สำหรับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ผู้มี อปุ กำรคุณของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถำบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ ำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรื อที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยต้ องกำรชักชวนให้ เป็ นลูกค้ ำใน
อนำคตที่จองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ด้ วย
นั ก ลงทุ น ประเภทสถาบั น หมำยถึ ง ผู้ลงทุน ประเภทสถำบัน ที่ จ องซื อ้ หุ้น สำมัญ ผ่ำ นผู้จัด กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่ องกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริ ษัทเงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรื อเพื่อกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อกำรจัดกำร
โครงกำรลงทุนทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมำยเฉพำะ
จัดตังขึ
้ ้น
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำมข้ อ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
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ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯ หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติบคุ คล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้ คำแนะนำ
หรื อให้ ควำมช่วยเหลือในทำงใด ๆ ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อ บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน) เช่น ลูกค้ ำ
คูส่ ญ
ั ญำ บริ ษัทคูค่ ้ ำ ผู้จดั หำสินค้ ำ / บริ กำร (Suppliers) พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงกำรค้ ำ ผู้จดั หำ
แหล่งเงินทุน สถำบันกำรเงินที่ติดต่อ ผู้ให้ คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ให้ กำรสนับสนุนข้ อมูลทำงธุรกิจ ผู้ที่ให้ คำแนะนำและ
เป็ นที่ปรึกษำของบริ ษัทฯ ผู้แนะนำลูกค้ ำและธุรกิจ ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อใน
อนำคต และบุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบคุ คล ที่มีควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้บริ หำรของบริ ษัท ฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
บุคคลดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หำร ตลอดจนพนักงำนที่ทำงำนกับบุคคลต่ำง ๆ ดังกล่ำว
ข้ ำงต้ น ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ ถื อหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม และผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องกำรจอง กำรจัด
จำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มี
อุปกำรคุณดังกล่ำวจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2.1 เท่ำนัน้
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ที่เสนอขำยจำนวน 120,000,000 หุ้น ในครัง้ นี ้ มีสิทธิ และผลประโยชน์เท่ำ
เทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัทฯ ทุกประกำร
1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทฯ จะนำหุ้นสำมัญเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริ ษัท ฯ
ยื่น คำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อ ตลำดหลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรั พย์ ฯ ”) เมื่อ วันที่ 7
พฤษภำคม 2558 ให้ พิจำรณำรับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จำกัด
(“APM”) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ ว พบว่ำ บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำม
ข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2546 ยกเว้ นคุณสมบัติตำมข้ อ 5(3) เรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ทังนี
้ ้ ภำยหลัง
จำกที่บริ ษัทฯ ได้ จำหน่ำยหุ้นสำมัญต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท ฯ แล้ ว
จะทำให้ บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อยดังกล่ำว และบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรให้ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
1.5 ข้ อมูลอื่น ๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ อง
ขำยหุ้นและหลักทรั พย์ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทัง้ ที่มี กำรแก้ ไข
เพิ่มเติม) กำหนดห้ ำมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทฯ เสนอขำยหุ้นต่อประชำชนนำหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่อำจแปลง
สภำพเป็ นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ำกับร้ อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ วภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้ออกขำยภำยใน
กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยหลังจำกวันที่ห้ นุ ของ
บริ ษัทฯ ทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่
หน้ ำที่ 3.0 - 3

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ถูก สัง่ ห้ ำ มขำยได้ ใ นจ ำนวนร้ อยละ 25 และเมื่อ ครบก ำหนด 1 ปี ให้ บุคคลที่ถูกสั่งห้ ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรื อ
หลักทรัพย์ที่ถกู ห้ ำมขำยจำนวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ได้

หน้ ำที่ 3.0 - 4

