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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน
1 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาเสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวน 80,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ชําระแลว
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
1.00 บาท
3.00 บาท
240 ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ซึ่งสัดสวนการเสนอขายหุนเปนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป / นักลงทุนสถาบัน
50,000,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
26,000,000 หุน
เสนอขายตอกรรมการและพนักงานของบริษัท
4,000,000 หุน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุมนักลงทุน
ทั้งสามประเภทดังกลาวขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ และสามารถกระจายหุนไดในวงกวาง
อยางเพียงพอแลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย
ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดตอใน
อดีต ติดตอในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนาย และ/
หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน ทั้งนี้ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง
และไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่
เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษั ท หลัก ทรั พย เพื่ อ เปน ทรั พย สิน ของตนเอง หรือ เพื่อ การบริ ห ารกองทุ นส วนบุค คล หรือ เพื่ อ การจั ด การ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
1) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัทหรือบริษัทยอย เชน ผูที่มีความสัมพันธทาง
การคา ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันทางการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดาน
ขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ฯลฯ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน หรือ เคยติดตอในอดีต ทั้งนี้อาจรวมถึง
พนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาวดวย หรือ
2) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทตองการชักชวนใหมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทยอยตอไปใน
อนาคต ทั้งนี้อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาวดวย หรือ
3) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทพิจารณาแลววาสามารถทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําไมวา
ทางตรงหรือทางออมแกบริษัทหรือบริษัทยอย ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตนทั้งในปจจุบันและอนาคต หรือ
4) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัทหรือบริษัทยอย
กรรมการและพนักงานของบริษัท หมายถึง กรรมการและพนักงานของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
ที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
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1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทไดยื่นคําขอและเอกสารประกอบการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ใน
วันที่ 5 มิถุนายน 2550 เพื่อขอใหพิจารณารับหุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญของ
บริษัทแลวเห็นวา หุนสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญ
หรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยและการแตงตั้งนาย
ทะเบียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพยของบริษัท ดังนี้
1) กํ า หนดให บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น การเสนอขายหุ น สามั ญ ต อ ประชาชนให แ ล ว เสร็ จ ภายใน 6 เดื อ น นั บ แต วั น ที่ ต ลาด
หลักทรัพยฯ แจงผลการพิจารณาใหทราบ และตองมีการกระจายการถือหุนรายยอยใหครบถวนตามขอกําหนด
2) กําหนดใหบริษัทหามบุคคลตามขอ 3 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการหาม
ผูบริหารหรือผูถือหุนหรือผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด นําหุนและหลักทรัพย
จํานวนรวมกันรอยละ 65 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนออกขายภายใน 1 ป 6 เดือน นับจาก
วันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยเมื่อครบกําหนด 6 เดือนแรก และทุกๆ 6 เดือน สามารถ
ทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยไดรอยละ 25 ของหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย
3) กําหนดใหบริษัทดําเนินการแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหลักทรัพย
ของบริษัทใหแลวเสร็จกอนการเสนอขายหุนตอประชาชน
ทั้งนี้ บริษัทไดนําสงรายละเอียดการหามผูบริหารหรือผูถือหุนหรือผูที่เกี่ยวของขายหุนภายในระยะเวลาที่กําหนด
(Silent Period) ใหแกตลาดหลักทรัพยฯ และไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนาย
ทะเบียนหุนสามัญของบริษัทเรียบรอยแลว โดยบริษัทจะดําเนินการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน เพื่อใหบรรลุตาม
เงื่อนไขในการพิจารณารับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
2 ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่เี สนอขาย
หุนสามัญของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) สามารถโอนไดโดยเสรี และหุนที่ถือโดยบุคคลที่มิใช
สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละสี่สิบเกาของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด การ
โอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทรายนั้นได
3 ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามั ญ ของบริษัท ในครั้งนี้ ใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่ส ามารถอางอิงได
(Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earning per share Approach) ของ
หลักทรัพยในหมวดบริการเฉพาะกิจ และหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด ในชวงระยะเวลา 3
เดือน จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีคาเทากับ 23 เทา และ 12 เทา ตามลําดับ ในขณะที่ราคาที่จะเสนอขายเทากับ 3.00
บาทตอหุน โดยมูลคากําไรสุทธิตอหุนของบริษัทคํานวณจากกําไรสุทธิในครึ่งปแรก ป 2550 และประมาณการกําไรสุทธิ
ในครึ่งปหลัง ป 2550 ซึ่งกําหนดใหเทากับในครึ่งปแรก ซึ่งรวมแลวประมาณ 107 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญ
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ทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จํานวน 400 ลานหุน จะไดคา
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 9 เทา ซึ่งมีอัตราสวนลดจากหมวดบริการเฉพาะกิจ และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยประมาณรอยละ 60 และรอยละ 25 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจาก
ผลการดําเนินงานในอดีต โดยที่ยังไมไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
4 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด
เลขที่ 999/9 อาคาร ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 16
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2264-5888 โทรสาร : 0-2264-5989
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 9, 23-25 และ 45
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0 2231 1111 โทรสาร : 0 2267 8290
บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นส เพลส ชั้น 40
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0 2263 5900 โทรสาร : 0 2251 3755
บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 17-19
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0 2658 9000 โทรสาร : 0 2658 9099

สวนที่ 3 หนา 4

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด
เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร ชั้น 2 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท : 0 2684 8888 โทรสาร : 0 2650 5477
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 540 อาคารเมอรคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 17-18
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0 2658 5800 โทรสาร : 0 2658 5799
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไว ในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนา ยและรับประกันการจําหนาย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2.2 เป น
ผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวน 80,000,000 หุน ตามลักษณะ
การจัดสรรและราคาที่ปรากฏในขอ 1 ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหุนของบริษัท ซึ่งเปนการจัดจําหนายแบบรับประกันผลการจําหนาย (Firm Commitment)
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รวมเปนเงินประมาณ 6,600,000 บาท โดยชําระภายใน 5 วันนับแตวันปดการเสนอขาย
ตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 80,000,000 หุน ในราคาเสนอขาย 3.00 บาท รวม
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ

240,000,000 บาท
6,600,000 บาท
233,400,000 บาท
2.91 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม

50,000 บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

192,000 บาท
50,000 บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ไมรวมคาธรรมเนียมรายป) 160,000 บาท
สวนที่ 3 หนา 5
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน

80,000 บาท

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวนและเอกสารตางๆ

6,600,000 บาท
100,000 บาท

คาที่ปรึกษากฎหมาย

2,500,000 บาท

คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ *

1,340,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

11,072,000 บาท

หมายเหตุ : * คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ
ใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
สิ้นสุดการเสนอขาย
สําหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ
ใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน ผูมีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการและพนักงานของบริษัท สามารถทําการ
ดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน
5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
สวนที่ 3 หนา 6

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม
2546 (รวมถึง ที่มีก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และจะไม จัด สรรหุ นที่เ สนอขายให แ ก บุค คลของบริษัท ที่ถูก ห า มมิใ หจัด สรร
หลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัด
จําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการ
จัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไป / นัก
ลงทุนสถาบัน จํานวน 50,000,000 หุน (ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 26,000,000 หุน และ (ค) กรรมการและ
พนักงานของบริษัท จํานวน 4,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใช
ดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงคจะ
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่
ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยจะพิจารณาจากปจจัย
ตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ
ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
และหากยอดการจองซื้ อ หุน ของผูจ องซื้อ บุ ค คลทั่ ว ไปครบตามจํ า นวนที่ กํ าหนดแล ว ผู จัด การการจั ดจํ า หนา ยและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอน
ครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.6.3 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และหากยอดการจองซื้อของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.4 วิธีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
การจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และหากมีหุนเหลือจากการจองซื้อ ใหนําหุนที่เหลือจากการจองซื้อดังกลาวมาเสนอ
ขายใหแกประชาชน โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูปกครอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
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สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่ 1
พฤศจิกายน 2550 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผล
บังคับใช แตไมเกินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ
ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลัก ทรัพ ยกับ ผูจัด การการจัด จําหนา ยและรับ ประกั น การจํ าหน าย ตามขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
- หากทําการจองซื้อในเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เบตเตอร เวิลด กรีน” เลขที่บัญชี 044-2-65261-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาปอมพระจุลจอมเกลา
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปน
หลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ
5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)

สวนที่ 3 หนา 9

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

5.7.2 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่ 1
พฤศจิกายน 2550 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผล
บังคับใช แตไมเกินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ
ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
- หากทําการจองซื้อในเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น
(ช) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.
เบตเตอร เวิลด กรีน” เลขที่บัญชี 044-2-65261-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาปอมพระจุลจอมเกลา
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(ซ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อ
จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฌ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัท
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูปกครอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
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-

-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่ 1
พฤศจิกายน 2550 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผล
บังคับใช แตไมเกินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ
ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
หากทําการจองซื้อในเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.
เบตเตอร เวิลด กรีน” เลขที่บัญชี 044-2-65261-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาปอมพระจุลจอมเกลา
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ

จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อ
จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ)
5.7.4 สําหรับผูจองซื้อที่เปนกรรมการและพนักงานของบริษัท
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
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(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่ 1
พฤศจิกายน 2550 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผล
บังคับใช แตไมเกินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ
ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
- หากทําการจองซื้อในเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยโดยการโอนเงินเทานั้น
(ง) ผูจองซื้ อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.
เบตเตอร เวิลด กรีน” เลขที่บัญชี 044-2-65261-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาปอมพระจุลจอมเกลา
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ

จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อ
จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผาน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสในการ
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ทําธุร กิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ย วของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับ ผูจั ดการการจัดจํ าหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.4 สําหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมี
การสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
โดยจ า ยเป น เช็ ค ขี ด คร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู จ องซื้ อ ตามชื่ อ ของผู จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ และส ง ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่
ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวน
ของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ
จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่
ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่
ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลัง
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สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา
14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็ค
คืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน
คาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายใน
การจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน หากผูจองซื้อไมทํา
การติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวา
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียนหุน
ใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แลว กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถ
ขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังตอไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของบริษัท
คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว
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(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนย
รับฝากหลักทรัพย จะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไวภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจอง
ซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันที่ที่ตลาด
หลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญ
ที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
สามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุน
สามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรบั ฝากหลักทรัพยกําหนด
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