บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 3
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครัง, แรก (IPO) ในครัง, นี , เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จํานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 0.25 บาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 23.08 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ
,
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง, นี , โดย
รายละเอียดมีดงั นี ,
ผู้เสนอขาย
: บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ทีอยูข่ องผู้เสนอขาย
: 78 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี อาเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม
73120
ประเภทหุ้นทีเสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ
จํานวนหุ้นออกใหม่ทีเสนอขาย
: จํานวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 23.08 ของจํานวนหุ้นสามัญ
ทีจําหนายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
,
งการเสนอขายในครัง, นี ,
มูลค่าทีตราไว้
: หุ้นละ 0.25 บาท
ราคาเสนอขาย
: 1.30 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ทเสนอขาย
ี
: 156,000,000 บาท
ระยะเวลาขาย
: ตังแต่
, เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที 5
สิงหาคม 2558
สิทธิ ผลประโยชน์และเงือนไขอืน
: หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ทีเสนอขาย ในครัง, นี , มีสทิ ธิและ
ผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ ทุกประการ
1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 120,000,000 หุ้นในครัง, นี ,มีสดั ส่วนการเสนอขายดังนี ,
ประเภทนักลงทุน
จํานวนหุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ร้ อยละ 82.88 หรื อเท่ากับ
99,450,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ
ร้ อยละ 17.13 หรื อเท่ากับ
20,550,000 หุ้น
ทังนี
, ,ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้
ดุลยพินิจในการเปลียนแปลงจํานวนหุ้นสามัญทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ูลงทุนแต่ละประเภทข้ างต้ น หรื อเปลียนแปลงวิธีการ
จัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ เพือให้ การจองซื ,อหุ้นสามัญครัง, นี ,ประสบความสําเร็ จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครั ง* นีไ* ม่ รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่ อนักลงทุนรายย่ อยหรื อประชาชนเป็ นการทัวไป
เพราะหุ้นทีจัดสรรในการเสนอขายครัง* นีม* ีไม่ พอสําหรับการเสนอขายต่ อประชาชนทัวไปในวงกว้ าง
ผู้จัดจํ าหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะดําเนินการจัด
จําหน่ายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่นกั ลงทุนซึงจัดอยูใ่ นประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จดั การ
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การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1) เท่านัน, จะเป็ นผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้น
สามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ
ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ ยดึ ตามนิยามทีกําหนดดังต่อไปนี ,
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ หมายถึง ผู้จองซื ,อประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที
มิใช่นักลงทุนสถาบัน ตามคําจํากัดความทีระบุไว้ ด้านล่าง แต่เป็ นผู้มีอุปการคุณทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับที
ปรึ ก ษาทางการเงิ น ผู้จัดการการจัดจํ า หน่ายและรั บประกันการจํ า หน่าย หรื อ ผู้จัดจํ า หน่า ยและรั บประกัน การ
จําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ซึงรวมถึงลูกค้ าทีทําการซื ,อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษา
ทางการเงิน บริ ษัทคูค่ ํ ,า ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ทีให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนําธุรกิจด้ านการ
ซื ,อขายหลักทรัพย์หรื อด้ านการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน หรื อผู้ทีคาดว่าจะเป็ นลูกค้ า ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อ มของที ปรึ กษาทางการเงิ น ผู้จัดการการจัดจํ า หน่ายและรั บประกันการจํ า หน่าย หรื อผู้จัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ทังที
, ติดต่อในปั จจุบนั ทีเคยติดต่อ หรื อผู้ทีคาดว่าจะติดต่อในอนาคต
หรื อบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับทีปรึ กษาทางการเงิน ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อธุรกิจอืนๆในเครื อของทีปรึ กษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
และบริ ษัททีเกียวข้ อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลต่างๆดังกล่าว
ข้ างต้ น ทังที
, ติดต่อในปั จจุบนั หรื อเคยติดต่อ หรื อคาดว่าจะติดต่อในอนาคต ซึงจองซื ,อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ทังนี
, , ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และผู้ทีเกียวข้ องของทีปรึ กษาทางการเงิ น ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึงมี
ลักษณะต้ องห้ าม ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ. 70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข
และวีธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) เว้ นแต่เป็ นการ
จัดสรรหุ้นทีเหลือจากการจองซื ,อทังหมด
,
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี ,
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริ ษัทเงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรัพย์เพือเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรื อเพือการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพือการจัดการ
โครงการลงทุนทีจัดตังขึ
, ,นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
, ,น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
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(ฌ) กองทุนเพือการฟื น, ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี ,ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้ อ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
1. บุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบคุ คล ซึงทําคุณประโยชน์ ให้ คําแนะนํา หรื อให้ ความช่วยเหลือในทางใด ๆ
ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อแก่ บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน) รวมถึงบุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลทีมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษัทฯ เช่น ผู้ทีมีความสําคัญทางการค้ า ลูกค้ า คู่สญ
ั ญา ผู้จดั หาสินค้ า /
บริ การ (Suppliers) บริ ษัทคู่ค้า สถาบันการเงิ นทีติดต่อ ผู้ให้ คําปรึ กษาทางธุรกิ จ ผู้ให้ การสนับสนุน
ข้ อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนําลูกค้ าและธุรกิจ ฯลฯ เป็ นต้ น ทังที
, ติดต่อในปั จจุบนั ทีเคยติดต่อ หรื อผู้ทีคาด
ว่าจะได้ ติดต่อ รวมถึงผู้ทีเกียวข้ องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลทีบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ต้ องการชักชวนให้ มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
กับบริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ทีเกียวข้ องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรื อทีปรึ กษาของนิติ
บุคคลดังกล่าวด้ วย
3. บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลทีบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วว่าสามารถทําคุณประโยชน์ ให้ ความช่วยเหลือ ให้
คําแนะนําไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ ทังใน
,
ปั จจุบนั และอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ทีเกียวข้ อง
กับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้ างต้ น ทังในปั
, จจุบนั และในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลทีมีความสัมพันธ์ อนั ดีกับกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รวมถึงผู้ที
เกียวข้ องของบุคคลดังกล่าว
5. พนักงานของบริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู้มี อุป การคุณ ของบริ ษั ท ฯ ตามข้ อ 1.-5. ข้ า งต้ น จะต้ อ งจองซื อ, หุ้น ผ่า นผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่ายตามทีระบุในข้ อ 6.2.1 เท่านันทั
, งนี
, , ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม และผู้ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่นกั ลงทุนใน
ครัง, นี , จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ.70/2552 เรื องหลักเกณฑ์
วิธีการและเงือนไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ซึงมีผลใช้ บงั คับตังแต่
, วนั ที 1 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.40/2557 เรื อง การจําหน่ายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดง
สิทธิทีจะซื ,อหุ้นของบริ ษัททีออกตราสารทุน ซึงมีผลใช้ บงั คับตังแต่
, วนั ที 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือนไขอืน
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ทีเสนอขายจํานวน 120,000,000 หุ้น ในครัง, นี , มีสิทธิ และผลประโยชน์เท่า
เทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ ทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุ้นทีเสนอขาย
บริ ษัทฯ จะนําหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึง
บริ ษัทฯ ยืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมือวันที 7
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บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2558 ให้ พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด
(“APM”) ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ ว พบว่า บริ ษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้ วน
ตามทีจะนําหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ตามข้ อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลง
วันที 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงทีมีการแก้ ไข) ยกเว้ นคุณสมบัติตามข้ อ 5(3) เรื องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึง
บริ ษัทฯ จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชําระ
แล้ ว โดยผู้ถื อหุ้นดัง กล่า วแต่ละรายต้ องถื อหุ้นไม่น้อ ยกว่า 1 หน่วยการซือ, ขาย ทัง, นี , ภายหลัง จากทีบริ ษัทฯ ได้
จําหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ แล้ ว จะทําให้ บริ ษัทฯ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
1.5 ข้ อมูลอืน ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นทีเกียวข้ อง
ขายหุ้นและหลักทรั พย์ ภายในระยะเวลาทีกํ า หนด พ.ศ. 2544 ลงวันที 22 มกราคม 2544 (รวมทัง, ทีมี การแก้ ไ ข
เพิมเติม) กําหนดห้ ามผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นก่อนวันทีบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนําหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทีอาจแปลง
สภาพเป็ นหุ้นจํานวนรวมกันเท่ากับร้ อยละ 55 ของทุนทีชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายในครัง, นี ,ออกขายภายใน
กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีหุ้นของบริ ษัทฯ เริ มทําการซื ,อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ภายหลังจากวันที
หุ้นของบริ ษัทฯ ทําการซื ,อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ครบ 6 เดือน ให้ บคุ คลทีถูกสังห้ ามขายสามารถขายหุ้น
หรื อหลักทรัพย์ทีถูกสังห้ ามขายได้ ในจํานวนร้ อยละ 25 และเมือครบกําหนด 1 ปี ให้ บคุ คลทีถูกสังห้ ามขายสามารถขาย
หุ้นหรื อหลักทรัพย์ทีถูกห้ ามขายจํานวนทีเหลืออีกร้ อยละ 75 ได้
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