บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดของหลักทรั พย์ ทเี่ สนอขาย
ผู้เ สนอขายหลัก ทรั พ ย์ คื อ บริ ษั ท เอสซี ไ อ
อี เ ลคตริ ค จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ชื่ อ เป็ นภาษาอัง กฤษว่ า
SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ เลขที่ 107 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางเพรี ยง
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 ประสงค์ ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ดงั นี ้
1.1

1.2

ลักษณะสําคัญของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอสซีไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย

: 187,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยก
ชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
โดยแบ่งเป็ น
(1) 178,125,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ นร้ อยละ 23.75 ของ
จํ า นวนหุ้ นที่ จํ า หน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดภายหลั ง การเสนอขายในครั ง้ นี ้
(2) 9,375,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และ
พนักงานของบริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ หากมีห้ นุ เหลือจากการเสนอขาย
ต่อผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ) ของบริ ษัท และพนักงานของบริ ษัท ให้ ส่วนที่
เหลือทังหมดไปรวมเสนอขายต่
้
อประชาชนทัว่ ไป (ราคาเสนอขายเป็ นราคา
เดียวกันกับเสนอขายต่อประชาชน)

มูลค่าที่ตราไว้

: 1.00 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอขาย

: ราคา [  ] บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย

: [  ] บาท

หุ้นที่เสนอขายคิดเป็ นร้ อยละ

: 25.00 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขาย
ในครัง้ นี ้

ระยะเวลาเสนอขาย

: วันที่ [  ]

สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครัง้ นี ้จะได้ รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียม
กับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัททุกประการ

สัดส่ วนการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้ มีสดั ส่วนการเสนอขายดังนี ้
1) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
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2) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท

[]

3) เสนอขายต่อผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ) ของบริ ษัท และพนักงานของบริ ษัท

9,375,000

หุ้น

187,500,000

หุ้น

รวมทังสิ
้ ้น

หุ้น

ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1) ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ย
พินิจในการจัดสรรและเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญ
ครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6)
การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรื อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป เนื่องจากหุ้นที่จดั สรร
ในการเสนอขายครั ง้ นีม้ ีไม่พอเพียงสําหรั บการเสนอขายเป็ นการทั่วไป และให้ เป็ นไปตามดุลพินิจของผู้จัดจําหน่าย
หลักทรัพย์เท่านัน้
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละราย (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2) จะดําเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ กับนักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1)เท่านัน้ จะเป็ นผู้ดําเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่นกั ลงทุน
สถาบันตามที่มีลกั ษณะเฉพาะตามประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ ” หมายถึง ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คล ซึง่ ไม่ใช่นกั
ลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไว้ ด้านล่าง แต่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อผู้มีอปุ การคุณ ผู้ที่เคยเป็ นหรื อคาดว่าจะ
เป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าที่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ ลูกค้ าที่ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนคู่ค้า
ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่แนะนําลูกค้ าและแนะนําธุรกิจด้ านการซื ้อขายหลักทรัพย์
และวาณิชธนกิจ เป็ นต้ น ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่
ผู้บริ หาร และผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ท่ีเกี่ยวข้ องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ทังที
้ กค้ าของผู้จดั การการจัด
คาดว่าจะได้ ติดต่อ ซึง่ จองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รวมทังลู
จําหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่ายที่ได้ แสดงความประสงค์ ขอรั บการจัดสรรหุ้นของบริ ษัท เอสซีไอ อี เลคตริ ค จํ ากัด
(มหาชน) ทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึง
การจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่
เกี่ ยวข้ องของผู้จัดจํ าหน่ ายหลักทรั พย์ ตามที่ กํ าหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
สําหรับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จํ าหน่ายจะรวมถึ ง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ าของผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการ
จําหน่าย หรื อบุคคลที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายต้ องการชักชวนให้ เป็ นลูกค้ าในอนาคตที่จองซื ้อหุ้น
ผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1
“ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจอันดีต่อบริ ษัทและต่อ
ผู้บริ หารของบริ ษัท เช่น ลูกค้ าทังทางตรงและทางอ้
้
อม ผู้จดั หาสินค้ า/บริ การ (Supplier) พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้ าหนี ้การค้ า
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และเจ้ าหนี ้การเงิน ผู้มีความสัมพันธ์ ทางการค้ า บุคคลที่ให้ คําแนะนําหรื อเป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษัท ผู้แนะนําลูกค้ าและธุรกิจ
ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ ให้ ความช่วยเหลือ ให้ คําแนะนํา หรื อมีศกั ยภาพในการให้ ความช่วยเหลือหรื อให้ คําแนะนําไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อมแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หาร และผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่างๆ
้ ่ติดต่อ
ดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบุคคลข้ างต้ น ทังที
ในอดีต ติดต่อในปั จจุบนั หรื อผู้ที่คาดว่าจะติดต่อ ซึ่งจะจองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่
เกี่ยวข้ องกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ องการจําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไป (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1) ธนาคารพาณิชย์
2) บริ ษัทเงินทุน
3) บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคลหรื อเพื่อการจัดการโครงการ
ลงทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
4) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
5) บริ ษัทประกันภัย
6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
11) กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
12) กองทุนรวม
13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
”ผู้บริหาร(ทีม่ ใิ ช่ กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริ ษัท” หมายถึง ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท เอสซีไอ อี
เลคตริ ค จํากัด (มหาชน) ซึง่ จะจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญของบริ ษัทที่เสนอขายจํานวน 187,500,000 หุ้น มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริ ษัททุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่ง
บริ ษัทได้ ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ [  ]
ให้ พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ วมีความเห็นว่า บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน พ.ศ.
ส่วนที่ 3 หน้ า 3

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่
20 กุมภาพัน ธ์ 2551 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง หลักเกณฑ์ การรั บ หลักทรั พ ย์ เพื่ อสนับสนุน การจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พ ย์ ที่ จ ะสามารถเข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ไ ด้ ตามเกณฑ์ กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งาน เว้ น แต่
คุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึง่ บริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า
1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย
ต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย โดยภายหลังจากที่บริ ษัทได้ จําหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลทัว่ ไป ผู้มีอปุ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นให้ แก่นกั
การคุณ และกลุม่ พนักงานของบริ ษัทแล้ ว จะทําให้ บริ ษัทมีคณ
ลงทุนรายย่อยดังกล่าว และบริ ษัทจะดําเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
1.5

ข้ อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ ฯ เรื่ องการห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ ยวข้ องขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กําหนด
ห้ ามผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทเสนอขายในครัง้ นี ้เป็ นจํานวนรวมกันเป็ นร้ อยละ 55 ของทุนที่ชําระแล้ วภายหลังการเสนอขาย
หุ้นในครัง้ นี ้ หรื อคิดเป็ นจํานวนหุ้นรวม 412,500,000 หุ้น รวมถึงหลักทรัพย์ อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิ เป็ นหุ้นตาม
อัตราส่วนของหุ้นที่ถูกสัง่ ห้ ามขายออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทเริ่ มทําการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายหลังจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัททําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ามขายสามารถทยอยขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู ห้ ามขายได้ ในจํานวน
ร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
และเมื่อครบกําหนด 1 ปี ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ามขายสามารถขายหุ้นหรื อ
ั้
หลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ามขายจํานวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ของจํานวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทงหมดได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนวันที่บริ ษัทเสนอขายในครัง้ นี ้ทุกราย ได้ สมัครใจยินยอมนําหุ้นส่วนที่ไม่ถูกสัง่ ห้ าม
ขายจํานวนร้ อยละ 20.00 ของทุนชําระแล้ ว หรื อเป็ นจํานวน 150,000,000 หุ้น เข้ าฝากเพิ่มเติม โดยหุ้นจํานวนดังกล่าวจะ
สามารถทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัท
เข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัง นัน้ โดยสรุ ป แล้ ว หุ้น สามัญ ทัง้ หมดในส่ว นของผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ก่ อ นการเสนอขายหุ้น ในครั ง้ นี ้ เป็ นจํ า นวนรวม
562,500,000 จะไม่สามารถเข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับ
จากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัทเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.

ข้ อจํากัดการโอนหลักทรั พย์ ทเ่ี สนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขายในครัง้ นี ้ สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มี
คนต่างด้ าวถือหุ้นในบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท การโอนหุ้นของบริ ษัทจะเสร็ จสมบูรณ์
เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นจะ
ใช้ ยืนยันกับบริ ษัทได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยืนยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วนั ได้ รับการร้ องขอนัน้ หรื อหากบริ ษัทเห็นว่า
การโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ บริ ษัทจะแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องขอภายใน 7 วัน
ส่วนที่ 3 หน้ า 4

