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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครั ง้ นีเ้ ป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัท ไทยนิปปอนรั บเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
(มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) จำนวนไม่เกิน 75.0 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.0 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่
ออกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
เป็ นไปตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
1.1 ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัทฯ
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

: บริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ประเภทหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

จานวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย

: ไม่ เ กิ น 32,500,000 หุ้น คิ ด เป็ นร้ อยละ 12.5 ของจ ำนวนหุ้น
สำมัญที่ชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้น
ในครัง้ นี ้

มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ

: 1.0 บำท

ราคาเสนอขาย

: [] บำทต่อหุ้น

มูลค่ ารวมของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

: [] บำท

ระยะเวลาจองซือ้

: []

1.1.2 หุ้นสามัญเสนอขายโดยผู้ถอื หุ้นเดิม
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

: THK Investment Company Limited

ประเภทหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

: หุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัทฯ

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

: จำนวนไม่เกิน 35,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 12.5 ของจำนวน
หุ้นสำมัญที่ชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำย
หุ้นในครัง้ นี ้
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มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ

: 1.0 บำท

ราคาเสนอขาย

: [] บำทต่อหุ้น

มูลค่ ารวมของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

: [] บำท

ระยะเวลาจองซือ้

: []

1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ้นสามัญ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ทังนี
้ ้ กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้
มิได้ เป็ นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรื อประชำชนทัว่ ไป เนื่องจำกควำมต้ องกำรซื ้อจำกกลุม่ บุคคลตำมสัดส่วนกำรเสนอ
ขำยดังแสดงด้ ำนล่ำงเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุ้นที่เสนอขำยในครัง้ นี ้แล้ ว และสำมำรถกระจำยหุ้นในวงกว้ ำงได้ อย่ำงเพียงพอ
โดยสัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้นในเบื ้องต้ นเป็ นดังนี ้
เสนอขำยต่อบุคคลทัว่ ไป

: ประมำณ [] หุ้น

เสนอขำยต่อนักลงทุน

: ประมำณ [] หุ้น

[เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ

: ประมำณ [] หุ้น]

ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดลุ ยพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวน
หุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภทข้ ำงต้ น หรื อเปลีย่ นแปลงวิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ ใน
ข้ อ 6.6 โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น ปริ มำณควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นสำมัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้ น เพื่อให้ กำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จ
นิยามที่ใช้ ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่ อไปนี ้
บุ คคลทั่วไป หมำยถึง บุคคลธรรมดำที่เป็ นลูกค้ ำ และ/หรื อ นิติบุคคลที่มิใช่นกั ลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมที่ระบุไว้
ด้ ำนล่ำง รวมถึงลูกค้ ำหรื อผู้ที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ คู่สญ
ั ญำ บริ ษัทคู่ค้ำ ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจ หรื อ ผู้มีอปุ กำรคุณไม่ว่ ำ
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อมของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ซึ่งได้ แก่ ลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ ำด้ ำนวำณิชธนกิจ บริ ษัทคู่ค้ำ ผู้ให้ คำปรึ กษำทำงธุรกิจ
ผู้ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนข้ อมูลทำงธุรกิ จ และผู้แนะนำธุรกิจด้ ำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ และวำณิชธนกิจ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะเป็ น
ลูกค้ ำไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อมของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หำร และ
ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้
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ติดต่อของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2
บุคคลทัว่ ไปสำมำรถจองซื ้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตำมวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.7 โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลทัว่ ไปจะจัดสรรตำมดุลย
พินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.6 และวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6.1 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตลอดจนกองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะต้ องห้ ำม ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทังที
้ ่
ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
นั ก ลงทุ นสถาบั น หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่จองซือ้ หุ้นสำมัญผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551
เรื่ องกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้
(1)

ธนำคำรพำณิชย์

(2)

บริ ษัทเงินทุน

(3)

บริ ษั ท หลักทรั พ ย์ เพื่ อเป็ นทรั พย์ สิน ของตนเอง หรื อ เพื่ อ กำรบริ หำรกองทุน ส่วนบุค คล หรื อ เพื่ อ กำรจัด กำร
โครงกำรลงทุ น ที่ จัด ตัง้ ขึ น้ ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ วยกำรประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์

(4)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(5)

บริ ษัทประกันภัย

(6)

ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ หรื อนิติบคุ คลอื่นที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้
ขึ ้น

(7)

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

(8)

สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ

(9)

กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

(10) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
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(11) กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2.1 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซื ้อหุ้นได้ ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.7.2 และในกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่นักลงทุน
สถำบันจะอยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและผู้รับประกันกำรจำหน่ำยดังกล่ำว ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6.2
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมำยถึง
(1)

บุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบคุ คล ที่มีควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั บริ ษัทฯ เช่น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงกำรค้ ำ ลูกค้ ำ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ พนักงำนและทีป่ รึกษำของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น

(2)

บุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบุคคลที่บริ ษัทฯ ต้ องกำรชักชวนให้ เป็ นลูกค้ ำหรื อผู้จดั หำวัตถุดิบของบริ ษัทฯ ใน
อนำคต

(3)

บุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบคุ คลที่บริ ษัทฯ พิจำรณำแล้ วว่ำสำมำรถให้ ควำมช่วยเหลือบริ ษัทฯ ในกำรประกอบ
ธุรกิจได้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั และอนำคต

(4)

บุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบคุ คลที่มีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ

ผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ ดังกล่ำวจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ สำมำรถซื ้อหุ้นได้ ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.7.3 และในกำรจัดสรร
หุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้
มอบหมำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6.3 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจ
ควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกันตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ องกำร
จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์ ที่ อ อกใหม่ป ระเภทหุ้น และใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น ของบริ ษั ท ที่ อ อกตรำสำรทุน ลงวัน ที่ 7
พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ มิได้ เป็ นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรื อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป เนื่องจำกควำมต้ องกำรซื ้อ
จำกกลุ่มบุคคลข้ ำงต้ นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุ้นที่เสนอขำยในครั ง้ นี ้แล้ ว และสำมำรถกระจำยหุ้นในวงกว้ ำงได้ อย่ำง
เพียงพอ
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 37,500,000 หุ้น รวมถึงหุ้นสำมัญเดิมที่เสนอขำยโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน
ไม่เกิน 37,500,000 หุ้น ที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ จะได้ รับสิทธิและผลประโยชน์ทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัทฯ
ทุกประกำร
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริ ษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี ้ก่อนที่จะได้ รับทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริ ษัทฯ จึงยังมี
ควำมเสีย่ งที่อำจจะไม่ได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคำขอให้ รับหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรั พย์ฯ แล้ วตำมเกณฑ์กำรรั บหลัก ทรั พย์ด้วยเกณฑ์ กำไร (profit test) เมื่อวันที่ [] และบริ ษัท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทฯ ในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่ำ
บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ ว่ำด้ วยเรื่ อง กำรรับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) และตำมหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่
20 กุมภำพันธ์ 2551 เรื่ องกำรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์ รับหลักทรั พย์ เพื่อสนับสนุนกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ ฯ ที่จะ
สำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในได้ ยกเว้ นคุณสมบัติตำมข้ อ 5 (3) เรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่งบริ ษัทฯ จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น
สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ซึง่ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของทุนชำระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำย
ต้ องถื อหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซือ้ ขำย เมื่อบริ ษัทฯ ได้ จำหน่ำยหุ้นสำมัญต่อประชำชน จะทำให้ บริ ษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อยแล้ ว บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรให้ ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับ หุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้ อมูลอื่นๆ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขำย
หุ้นและหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องสัง่ ห้ ำมผู้มีสว่ นร่วมใน
กำรบริ หำรและผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ นำหุ้นสำมัญของตนซึง่ มีจำนวนรวมกันเป็ นจำนวนร้ อยละ 55 ของทุนชำระแล้ วหลังกำรเสนอ
ขำยหุ้นต่อประชำชนแล้ วเสร็ จออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฯ เริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์ฯ โดยหลังจำกวันที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฯ ทำกำรซื ้อขำยในครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ที่ถูกสัง่ ห้ ำมดังกล่ำว
สำมำรถทยอยขำยหุ้นสำมัญสัง่ ห้ ำมขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ จำนวนร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ำม
ขำยดังกล่ำว และสำมำรถขำยส่วนที่เหลือได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
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