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1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผูเ สนอขายหลั กทรัพ ย คือ บริษัท อั คคี ป ราการ จํ ากั ด (มหาชน) (“บริษั ท ”) มี ชื่อ เป นภาษาอั งกฤษวา AKKHIE
PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 792 หมู 2 ซอย 1 ซี /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน
สุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุท รปราการ 10280 ประสงคท ี่จะเสนอขายหุนสามัญ ของบริษัท
โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพยดังนี้
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับ นี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของ บริษัท อัคคีป ราการ จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขายหลักทรัพ ย
บริษัท อัคคีป ราการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทหลักทรัพยที่
หุนสามัญของบริษัท
เสนอขาย
จํานวนหุนสามัญที่
จํานวน 84,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 20.79 ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอ
เสนอขาย
ขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้
1) เสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัท เบตเตอรเวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“BWG”)
ตามสัดสวนการถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู จํานวนไมเกิน 21,000,000 หุน คิด
เปนรอยละ 5.20 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการ
เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ เสนอขายตอผูถือหุน BWG ที่มีชื่อ ปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของ BWG ณ วันที่ [ Ÿ ] ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
กําหนดรายชื่อผูไดรับสิท ธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดสวน
การถือหุนใน BWG ในอัตราสวน [ Ÿ ] ตอ 1 หุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท โดยหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการคํานวณซึ่งเปนเศษทศนิยมจะถูกปดเศษทิ้ง โดย
ผูถือหุนสามัญ ของ BWG มีสิท ธิท ี่จะจองซื้อหุนสามัญของบริษัท เทากับหรือมากกวา
สิท ธิท ี่ตนไดรับ แตจํานวนรวมที่จองซื้อทั้งสิ้นตองไมเกิน 21,000,000 หุน โดยจะ
ดําเนินการจัดสรรหุนสวนที่เหลือแกผูถือหุนเดิมของ BWG ที่แจงความจํานงจองซื้อ
เกินกวาสิทธิไว (Pro-rate) ซึ่งผูถือหุนสามัญของ BWG จะตองชําระเงินตามจํานวน
หุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้งจํานวน
2) เสนอขายตอประชาชนจํานวน 63,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 15.59 ของจํานวนหุน
สามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้
โดยแบงเปนเสนอขายตอผูมีอุป การคุณของบริษัท [ Ÿ ] หุน และเสนอขายตอบุคคล
ทั่วไปและนักลงทุนสถาบันไมนอยกวา [ Ÿ ] หุน

สวนที่ 3 หนาที่ 1

บริษัท อัคคี ปราการ จํากัด (มหาชน)

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพ ยท ี่
เสนอขาย

0.50 บาทตอหุน
[ Ÿ ] บาทตอหุน
[ Ÿ ] บาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุน สามัญ เพิ่มทุ นทั้งหมดในครั้งนี้ เปน การเสนอขายหุน สามัญ เพิ่มทุ นตอประชาชนผา นผูจั ด
จําหนายหลักทรัพ ย โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย ซึ่งมิไดเปนการเสนอขายตอผูถือหุน เดิมของบริษัท
ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และไมมีการเสนอขายใหกับ ผูจ องซื้อรายยอยหรือประชาชนเปน การทั่วไป โดยมี
สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ เปนดังนี้
เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ BWG

ไมเกิน 21,000,000 หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

[Ÿ] หุน

เสนอขายตอบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน

[Ÿ] หุน

รวม

84,000,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนายขอสงวนสิท ธิ์ในการใชดุล ยพินิจ ในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญ ที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรหุนตอผูลงทุนรายยอ ยหรือ ประชาชนเปนการทั่วไป เนื่อ งจากหุนที่
จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไมเพียงพอสําหรับ การเสนอขายเปนการทั่วไป
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผูถือหุนสามัญของ BWG หมายถึง หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบ ุคคลทั่วไปที่มีรายชื่อ ตามมาตรา 225 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีป ดสมุดทะเบียนเมื่อ วัน ที่ [Ÿ]ในอัตราสวน [Ÿ] หุน สามัญ ของ BWG
ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือ หุน สามัญ ของ
บริษัท BWG ใชสิทธิในการจองซื้อหุนของบริษัท ไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว และหรือ มีเศษของหุนที่เ กิดจากการปดเศษ
ทศนิยม ใหคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูจัดการ มีอํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อ เสนอขายตอประชาชนและบุคคล
ทั่วไปตอไป ตลอดจนกําหนดเงื่อ นไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเปน เกี่ยวกับ การเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม
และไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย
และตลาดหลักทรัพยฯ และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตอประชาชนและ
บุคคลทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพัน ธท างธุรกิจ อันดีกับ บริษัท อัคคี
ปราการ จํากัด (มหาชน) เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับ สนุน
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ขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูท ี่คาดวาจะได ติดตอ และพนักงานของผูมี
อุป การคุณของบริษั ท รวมถึงพนั กงานของบริ ษัท ทั้ งนี้ไม รวมถึง กรรมการ ผูบ ริห าร ผูถือ หุน รายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุ ม
บริษัท ใหญ และผูท ี่เกี่ยวของกัน ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อ งการจอง การจัดจําหนาย
หลักทรัพ ยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อ หุน ผาน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มิใชผูลงทุนสถาบันตามคําจัดความที่ระบุไวดานลาง แตเ ปน
ผูมีอุ ป การคุณ ที่มีความสัมพันธ ท างธุรกิจ กั บ ผูจั ดการการจั ดจํา หนา ยและรับ ประกัน การจําหนา ย หรือ ผูจัด จําหนายและ
รับ ประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งไดแ กลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพ ย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัท คูคา
ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูท ี่ใหการสนับ สนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธน
กิจ หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา ไมวาทางตรงหรือทางออ มของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนายหรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งที่ติดตอ ในปจ จุบัน ที่เคยติดตอ หรือ ผูท ี่คาดวาจะไดติดตอใน
อนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธท างธุรกิจกับ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ ธุรกิจ อื่นๆในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพ ยเ ปน
ตน ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการมิใหมี
การจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย กรรมการ ผูบ ริห าร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญ บริษัท ยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รว มจัดจําหนาย และผูท ี่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มี
ลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหามมิใหจัดสรร
หลักทรัพ ยให ตลอดจนบุคคลที่บ ริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพ ยให ไดแก กรรมการ ผูบ ริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญและผูที่เกี่ยวของบริษัท รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัท หรือกรรมการ ผูบ ริห าร ผูถือ หุนรายใหญผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญ และผูท ี่เกี่ยวของของบริษัท ถือหนวยลงทุนเกินกวารอ ยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแ ลว
ทั้งหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เปนไปตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนที่
ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนที่ ทธ.29/2551 เรื่อ งการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
หลักทรัพ ยท ี่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้
1. ธนาคารพาณิชย
2. บริษัท เงินทุน
3. บริษัท หลักทรัพ ยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ นที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว าด วยการประกอบธุ รกิจ เงิ นทุน ธุ รกิจ หลั กทรั พ ย และธุรกิ จ
เครดิตฟองซิเอร
4. บริษัท เครดิตฟองซิเอร
5. บริษัท ประกันภัย
6. สวนราชการและรัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิ ธีการงบประมาณ หรือ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ธนาคารแหงประเทศไทย
สถาบันการเงินระหวางประเทศ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัท ที่เสนอขายจํานวน 84,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับ หุนสามัญ เดิมของ
บริษัท ทุกประการ
ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) มีความประสงคท ี่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะได
รับ ทราบผลการพิจ ารณาของตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลั กทรัพ ย”) ในการรับ หุ นสามัญ ของบริษัท เป น
หลักทรัพ ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญ าตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้
บริษัท ไดยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เพื่อใหพิจารณารับ หุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพ ย
จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัท เปนอยางดีแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อ ง การรับ
หลักทรัพ ยจ ดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพ ย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณ สมบัติตามขอ
5(3) เรือ่ งการกระจายการถือหุนรายยอย โดยภายหลังจากที่บริษัท ไดจําหนายหุนสามัญตอบุคคลทั่วไป และผูมีอุปการคุณแลว
จะทําใหบริษัท มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยดังกลาว และบริษัท จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพ ยฯ
รับ หุนเปนหลักทรัพ ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท ี่เสนอขาย

หุนของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญ ของบริษัท จะกระทํามิได
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบ ุคคลสัญชาติไทยในบริษัท มีจํานวนเกิน กวารอ ย
ละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัท จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับ โอนลงลายมือ ชื่อของผูโอนกับ ผูรับ
โอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับ โอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหล งทะเบียนการโอนหุน
แลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน
14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารอ งขอ
ภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอ บังคับ ของตลาดหลักทรัพ ยแ หงประเทศไทย และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
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3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท ี่เสนอขาย

การกําหนดราคาของหุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ จะกําหนดราคาเสนอขายโดยการประเมินราคา
หุนสามัญของบริษัท ตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับมูลคาของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพ ยเอ็ม เอ ไอ ที่จะสามารถอางอิงได
(Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบ ไดแก อัตราสวนราคาตอกําไรสุท ธิ (Price to Earning
Ratio)ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขาย [l] บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ [l] เทา
โดยคํานวณมาจากประมาณการกําไรสุท ธิตอหุนของป [l] (Annualized) ซึ่งเทากับ [l] ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จํานวน 404 ลานหุน ซึ่งไดเทากับ [l]
บาทตอหุน โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหุนสามัญที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดประมาณรอยละ [l] จาก
อัตราสวนราคาตอกําไรสุท ธิของหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอเฉลี่ยในชวงระยะเวลา [l] เดือน ตั้งแตวันที่ [l] จนถึงวันที[่ l] ซึ่งมี
คาเทากับ [l] เทา ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึง
ผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคต
4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5.

การจอง การจําหนายและการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายขอสงวนสิท ธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ หุน
และวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญ หา อุปสรรคหรือขอ จํากัดใน
การดํา เนิน งาน ทั้งนี้ เพื่อ อํานวยความสะดวกใหแ กนั กลงทุน อยา งเปน ธรรม และเพื่ อใหการเสนอขายหุ น ครั้งนี้ ป ระสบ
ความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท อัคคีป ราการ จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผาน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย
[l]

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[l]
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5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัท อัคคีป ราการ จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพ ยตามที่ระบุในขอ
5.2 เปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอผูถือ หุนสามัญ ของ BWG และประชาชนจํานวน
รวม 84,000,000 หุน ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1 และตามสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญที่ป รากฏในขอ 1.2 โดยผูจัดจําหนาย
หลักทรัพ ยมีขอตกลงการจําหนายหุนใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย โดยใน
การเสนอขายครั้งนี้เปนการจัดจําหนายแบบรับ ประกันผลการจําหนายแบบแนนอน (Firm Underwriting)
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนาย

บริษัท ตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับ ประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแกผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ผูป ระกันการจําหนายและจัด
จําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงิน ทั้งสิ้น ประมาณ [Ÿ] บาท ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับ แตวันปดการเสนอขาย
5.3.3

5.4

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 84,000,000 หุน ในราคาหุนละ [Ÿ] บาท

[Ÿ]

บาท

หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ

[Ÿ]

บาท

จํานวนเงินคาหุนทีบ่ ริษัท จะไดรับประมาณ

[Ÿ]

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับ ตอหุน ประมาณ

[Ÿ]

บาท

50,000
[Ÿ]

บาท

[Ÿ]

บาท

100,000

บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพ ยจดทะเบียน*

25,000

บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

50,000
[Ÿ]

บาท

[Ÿ]

บาท

[Ÿ]

บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

คาธรรมเนียมการรับ ประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
คาใชจายอื่น ๆ** โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
**คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ป รึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ
เปนตน
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูถือหุนสามัญ BWG
บริษัท จะดําเนิน การใหบ ริษั ท ศูน ยรับ ฝากหลัก ทรัพ ย (ประเทศไทย) จํา กัด (“ศูน ยรับ ฝากหลั กทรั พ ย ”)
ดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบการจองซื้อ อันไดแก ขอมูลเกีย่ วกับบริษัทและขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใบจองซื้อ
หุนสามัญที่ใหสิท ธิแกผูถือหุนสามัญของ BWG (แบบ ก) และใบรับ รองการจองซื้อ หุน ใหแ กผูถือ หุนสามัญ ของ BWG ที่มี
สิทธิไดรับ การจัดสรรหุนของบริษัท ทุกรายทางไปรษณียลงทะเบียน ภายหลังจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของ BWG วันที่
[Ÿ] เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน
ในกรณีที่ผูถือหุนของ BWG ไมไดรับเอกสารดังกลาว สามารถติดตอขอรับเอกสารดังกลาว ไดทุกวันในเวลาทํา
การที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 จนถึงวันที่ [Ÿ] ซึ่งเปนวัน
สิ้นสุดการจองซื้อ โดยผูถือหุนของ BWG สามารถรับหนังสือชี้ชวนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ในวันทําการทุกวันไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่หนังสือ ชี้ชวนมีผ ลบังคับ ใชจ นถึงวัน
สิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (แบบ ข) ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัด
จําหนายหลักทรัพ ยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุนสามัญ เพิ่มทุน สามารถรับ ไดตั้งแตวันที่ห นังสือ ชี้ชวนมีผ ลใช
บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับ ไดตั้งแตวันที่ห นังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ เปนตนไป
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับ หนังสื อ ชี้ชวนและใบจองซื้อ หุนสามัญ เพิ่มทุน (แบบ ข) ได ที่สํานักงานและสาขาของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อ หุนสามัญ เพิ่มทุน สามารถรับ ได
ตั้งแตวัน ที่ห นั งสือ ชี้ชวนมีผ ลใชบัง คับ จนถึงวัน สิ้นสุ ดการเสนอขาย และสํา หรับ หนัง สือ ชี้ชวนสามารถรับ ไดตั้งแตวัน ที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ เปนตนไป
สําหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดตอขอรับ หนังสื อ ชี้ชวนและใบจองซื้อ หุนสามัญ เพิ่มทุน (แบบ ข) ได ที่สํานักงานและสาขาของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สามารถรับไดตั้งแต
วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับ หนังสือชี้ชวนสามารถรับ ไดตั้งแตวัน ที่ห นังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับ เปนตนไป
ทั้งนี้ ประชาชน ผูมีอุปการคุณของบริษัท ผูมีอุป การคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือ ผูจัดจําหนาย และ นัก
ลงทุน ประเภทสถาบัน สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือ ชี้ชวนจาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพยท ี่ www.sec.or.th เพื่อ ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน สามัญ ครั้งนี้ไดกอ นการจองซื้อหุน
สามัญ
สวนที่ 3 หนาที่ 7

บริษัท อัคคี ปราการ จํากัด (มหาชน)

5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัท ยอ ย
ของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับ บุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุน ที่เสนอขายใหแ กบ ุคคลของบริษัท ที่ถูกหามมิใหจัดสรร
หลักทรัพ ย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ ทธ. 70/2552 วาดวย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพ ย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุน สามัญ ที่
เสนอขายใหแกบ ุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อ งการจอง
การจัดจําหนายหลักทรัพ ยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวน
แตเปนการจัดสรรหุนสามัญ ที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด หรือเปนการจัดสรรหุนใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูก
หามมิใหจัดสรรหลักทรัพ ย ซึ่งบุคคลดังกลาวไดรับ จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนจากการเปนผูถือหุนของ BWG ในการซื้อหุน
สามัญ (Pre-emptive Right)
บริษัท อัคคีป ราการ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1)
เสนอขายตอผูถือหุนของ BWG จํานวนไมเ กิน 21,000,000 หุน (2) ผูมีอุป การคุณของบริษัท จํานวน [Ÿ] หุน และ (3) บุคคล
ทั่วไปและนักลงทุนสถาบันจํานวน [Ÿ] หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ขอสงวนสิท ธิ์ใน
การใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับ เรื่อ งการกระจายการถือ หุนรายยอ ยของตลาดหลักทรัพ ย
แหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญของ BWG
การจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ BWG ที่มีรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติห ลักทรัพ ยแ ละตลาด
หลักทรัพ ยโดยวิธีปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ [Ÿ] ที่ไดรับสิทธิในการซื้อ หุนสามัญ ของบริษัท ในอัตราสวน [Ÿ] หุน สามัญ ของ
BWG ตอ 1 หุน สามัญ ของบริษัท และเศษหุนที่เปน ทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิท ธิจ ะถูกปดทิ้ง โดยผูถือ หุน สามัญ ของ
BWG มีสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญ ของบริษัท เทากับ หรือมากกวาสิท ธิที่ตนไดรับ แตจํานวนรวมที่จ องซื้อทั้งสิ้นตองไมเ กิน
21,000,000 หุน โดยจะดําเนินการจัดสรรหุน สวนที่เ หลือ แกผูถือ หุนเดิมของ BWG ที่แ จงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิท ธิไว
(Pro-rate) ซึ่งผูถือหุนสามัญของ BWG จะตองชําระเงิน ตามจํานวนหุนที่ป ระสงคจ ะจองซื้อ ทั้งจํานวน ทั้งนี้ ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิใ์ นการจัดสรรหุนใหแกบุคคลอื่น ตอ ไปหากผูไดรับ สิท ธิในการจองซื้อไม
สามารถนําสงเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบ ัติผิดเงื่อ นไขการจองซื้อ หรือ ไมสามารถจายชําระเงิน คาจองซื้อหุนไดครบถวน
ภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อในการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ BWG ขางตน
ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของบริษัท BWG ใชสิท ธิในการจองซื้อหุนของบริษัท ไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว
และหรือมีเศษของหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยม ใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจจัดสรรหุนสวนที่เหลือแกผูถือหุนเดิมของ
BWG ที่แจงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิท ธิ โดยจะจัดสรรใหตามสัดสวนที่ไดแ จงความจํานงจองซื้อเกินสิท ธิไว (Pro-rate)
ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับ การเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็น เหมาะสม และไมขัดหรือ
แยงกับกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวขอ งของคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพ ย และตลาด
หลักทรัพ ยฯ และหรือ หนวยงานอื่น ที่เกี่ยวขอ ง เพื่อ ใหการเสนอขายหุน สามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ตอประชาชนและบุคคล
ทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด ทั้งนี้ การจัดสรรหุน ใหแกผูถือ หุนของ BWG จะรวมถึงการ
สวนที่ 3 หนาที่ 8

บริษัท อัคคี ปราการ จํากัด (มหาชน)

จัดสรรหุนใหแก กรรมการ ผูบริหารของบริษัทและผูที่เกี่ยวของ ที่ไดรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญ ของบริษัท ตามสัดสวนการ
ถือหุน จากการเปนผูถือหุนสามัญของ BWG โดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ป ระชุมวิสามัญ ผู
ถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 และไดรับการผอนผันการจัดสรรหุนทีอ่ อกใหมใหกับผูมีอํานาจ
ควบคุมและผูท ี่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว จากสํานักงาน กลต.แลว เมื่อวันที่ [Ÿ] ซึ่งการจัดสรรหุนดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ความสัมพันธ
กับบริษัท

จํานวนหุนที่
ถือ
อยูในบริษัท
กอนการ
จัดสรร

สัดสวน
รอยละ1

จํานวนหุนที่
ไดรับ
จัดสรร
(Preemptive
Right) 2

จํานวนหุนที่ถือ
อยูใน
บริษัทภายหลัง
การ
จัดสรร

สัดสวน
รอยละ3

1.นายวิชาญ วิทยาศัย

ผูมีอํานาจควบคุม

2.นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ

ผูมีอํานาจควบคุม

3.นายธรรมนูญ อานันโทไทย

ผูมีอํานาจควบคุม

4.นายอัครวิทย ขันธแกว

ผูมีอํานาจควบคุม

5.นายวรดิศ ธนภัทร

ผูมีอํานาจควบคุม

6.นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร

ผูมีอํานาจควบคุม

7.นางทัศนีย ทองดี

ผูมีอํานาจควบคุม

8.นายบุญญาบารมี สวางวงศ

ผูมีอํานาจควบคุม

9.นางนารถฤดี ธรรมวัน

ผูมีอํานาจควบคุม

10.นายเอกรินทร เหลืองวิริยะ

ผูมีอํานาจควบคุม

11.นางสาวจารุวรรณ โพธิ์แจง

ผูมีอํานาจควบคุม

12.นางพรเพ็ญ เผารัชตพิบูลย

ผูมีอํานาจควบคุม

13.นายศุภวัฒน คุณวรนิจ

ผูมีอํานาจควบคุม

14.นางสาวศิริพร เสือสกุล
รวม

ผูมีอํานาจควบคุม

[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]

[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]

[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]

[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]

[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]

หมายเหตุ :
1
คํานวณจากหุนที่ชําระแลวของบริษัท จํานวน [Ÿ] หุน กอนการเสนอขายหุนแกประชาชน
2
คํานวณตามสัดสวนการถือหุนของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและผูที่เกี่ยวของกับ บุคคลดังกลาวในBWG ณ
วันที่ [Ÿ] ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนของ BWG เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record
date) ในอัตราสวน [Ÿ] หุนสามัญของ BWG ตอ 1 หุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท
3
คํานวณจากหุนที่ชําระแลวของบริษัท จํานวน 404,000,000 หุน หลังการเสนอขายหุนแกป ระชาชนทั่วไป
นอกจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวตาม
รายละเอียดขางตน การจัดสรรหุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทจะมีกรรมการและผูบริหารของบริษัทบางทานไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนในฐานะที่เปนผูถือหุนของ BWG ดวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ชื่อ-นามสกุล

1.นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ
2.นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร
3.นายอุทัย จันทิมา

ความสัมพันธ
กับบริษัท

จํานวนหุนที่
ถือ
อยูในบริษัท
กอนการ
จัดสรร

สัดสวน
รอยละ1

จํานวนหุนที่
ไดรับ
จัดสรร
(Preemptive
Right) 2

จํานวนหุนที่ถือ
อยูใน
บริษัทภายหลัง
การ
จัดสรร

สัดสวน
รอยละ3

กรรมการและ
ผูบริหาร
กรรมการและ
ผูบริหาร
ผูบริหาร

[Ÿ]

[Ÿ]

[Ÿ]

[Ÿ]

[Ÿ]

[Ÿ]

[Ÿ]

[Ÿ]

[Ÿ]

[Ÿ]

[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]

[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]

[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]

[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]

[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]
[Ÿ]

4.นายธีระศักดิ์ พงศพนาไกร

ผูบริหาร

5.นายวันชัย เหลืองวิริยะ

ผูบริหาร

6.นายพล สาเกทอง

ผูบริหาร

7.นางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ

ผูบริหาร

8.นายเริงชัย เรืองพยุงศักดิ์
รวม

ผูบริหาร

หมายเหตุ :
1
คํานวณจากหุนที่ชําระแลวของบริษัท จํานวน [Ÿ] หุน กอนการเสนอขายหุนแกประชาชน
2
คํานวณตามสัดสวนการถือหุนของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและผูที่เกี่ยวของกับ บุคคลดังกลาวในBWG ณ
วันที่ [Ÿ] ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนของ BWG เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record
date) ในอัตราสวน [Ÿ] หุนสามัญของ BWG ตอ 1 หุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท
3
คํานวณจากหุนที่ชําระแลวของบริษัท จํานวน 404,000,000 หุน หลังการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป
5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุป การคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั อัคคีป ราการ
จํากัด (มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรใหแกบ ุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็
ได และหากยอดการจองซื้ อ หุนของผู มีอุป การคุณของบริษัท ครบตามจํานวนที่ กําหนดแลว ผูจัดการการจั ดจํา หนา ยและ
รับ ประกันการจําหนายตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิใ์ นการปดรับ จองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัท กอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุป การคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

การจัดสรรหุนใหแ กผูมีอุป การคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย ใหอยูในดุลยพินิจ ของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพ ย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุน ใหแ กบุคคลใดในจํานวนมากนอ ยเทาใดก็ได หรือ จะปฏิเ สธการ
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จัดสรรหุนใหแกบ ุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุป การคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพ ยครบตามจํานวนที่
กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิใ์ นการปดรับ จองซื้อ หุน สามัญ กอ นครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.6.4

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอ ยูในดุล ยพินิจ ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 และหากยอดการจองซื้อ หุนของนักลงทุนสถาบัน ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิใ์ นการปดรับ จองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7

วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัท อัคคี ปราการ จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีเพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี

"บริษัท อัคคี ปราการ จํากัด (มหาชน) เพื่อ จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน”

ธนาคาร

[Ÿ]

บัญชีประเภท

[Ÿ]

เลขที่

[Ÿ]

ผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท อัคคีป ราการ จํากัด (มหาชน) จะตองจองซื้อหุน
ขั้นต่ําเปนจํานวน [Ÿ] หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อหุนจะตองปฏิบ ัติตามวิธีการดังตอไปนี้
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูถือหุนของบริษัท BWG
ผูจองซื้อประเภทหุนสามัญ ของบริษัท BWG จะตองจองซื้อหุนสามัญของบริษัท ในอัตราสวน [l] หุน สามัญ ของ
บริษัท BWG ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิท ธิ
จะถูกปดทิ้ง โดยผูถือหุนสามัญของ BWG มีสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทเทากับหรือมากกวาสิทธิที่ตนไดรับ แต
จํานวนรวมที่จองซื้อทั้งสิ้นตองไมเกิน 21,000,000 หุน โดยจะดําเนินการจัดสรรหุนสวนที่เหลือแกผูถือหุนเดิมของ BWG
ที่แจงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิท ธิไว (Pro-rate) ซึ่งผูถือหุนสามัญของ BWG จะตองชําระเงินตามจํานวนหุนที่ป ระสงค
จะจองซื้อทั้งจํานวนโดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุนสามัญ เพิ่มทุนไดที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ระหวางวันที่ [l] ถึงวันที่ [l] โดยจะตองปฏิบ ัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้ อ จะตอ งกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน “ใบจองซื้อ หุนสามั ญ เพิ่มทุ นในส วนที่ให สิท ธิแ ก ผูถือ หุ น
สามัญ ของบริษัท BWG แบบ ก.” ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอ มลงลายมือ ชื่อ หากผูจ องซื้อ เปน นิติ
บุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอ ม
ทั้งแนบใบรับ รองสิท ธิก ารจองซื้อหุ น หรือ เอกสารอื่นที่ยืน ยัน การไดรั บ สิท ธิการจองซื้อ และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอ มลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตอ ง หรือ ในกรณีที่ไมมีบัตรประจํา ตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเ ลขประจําตั ว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ ง
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(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพ รอ มลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ งโดย
ผูป กครอง)
-

-

-

ผูจ องซื้อประเภทบุค คลธรรมดาสัญ ชาติตางดาว : สําเนาใบตา งดาวหรือ หนังสือ เดินทางพรอ มลงนาม
รับ รองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แ สดงวาสามารถจองซื้อ หุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจ องซื้อ ประเภทนิติ บุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย : สําเนาหนัง สือ รั บ รองนิติ บุคคลที่ ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือ นกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ งโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหส นธิ ข อบังคับ และหนังสือ รับ รองที่ อ อกไม เกิน 6 เดือนกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

(ข) เวนแตจะไดรับแจงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนาย ผูจองซื้อสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุนสามัญ ของบริษัท ไดท ี่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่
[l] ถึงวันที่ [l]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [l] ถึงวันที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ [l] ตั้งแตเ วลา 9.00 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือ เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เ รียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท
โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหล งวันที่ภ ายหลังวันที่ห นังสือ ชี้ชวนฉบับ นี้มีผลบังคับ ใช
แตไมเกินวันที่ [l] และสามารถเรียกเก็บ เงินไดจากสํานักหักบัญ ชีในกรุงเทพฯ ไดภ ายใน 1 วันทําการ
เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญ ชีเ พื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน อัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบ ังคับ แลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l] และในวันที่ [l] เวลา 9.00 - 16.00 น. ผูจ อง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น
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(ง) ผูจองซื้อ ที่ชําระเงิน คาจองซื้อหุน ดวยเช็ค หรือแคชเชียรเ ช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอ มสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนา ย จะเปนผู ทํา การโอนเงิ นของยอดจองซื้อ รวมเข าบัญ ชี “[l]” เลขที่ บ ัญ ชี [l] ประเภทบัญ ชี [l]
ธนาคาร [l] สาขา [l]
(จ) ผูจองซื้อ ตอ งนําใบจองซื้อ หุน สามั ญ เพิ่ มทุน ในส วนที่ให สิท ธิ แกผูถือ หุ นสามัญ ของบริษั ท BWG แบบ ก.
ใบรับ รองสิท ธิการจองซื้อหรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการไดรับสิทธิการจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อ
ในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระหรือ โอนเงินคาจองซื้อ หุนตามขอ (ค) มายื่น
หรือสงมาที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. –
16.00 น. ของวันที่ [l] ถึงวันที่ [l] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ท ี่รับ จองซื้อ จะลงลายมือ ชื่อรับ จองเพื่อเปน
หลักฐานในการรับ จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัด การการจัดจํ าหนายและรั บ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิ ท ธิย กเลิ กการจองซื้อ ของผูจ องซื้อ ที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวมกับ บริษัท จะนําเศษหุน ที่เกิดจากการปดเศษทศนิยมไปรวม
กับหุนที่เหลือจากการจองซื้อหุนที่ผูถือหุนสามัญของบริษัท BWG สละสิทธิ หรือใชสิทธิไมครบตามจํานวนที่ไดรับสิทธิ
หรือไมไดชําระเงินคาจองซื้อ หุนภายในเวลาที่กําหนด หรือดวยเหตุอื่นใด (รวมเรียกวา “หุนสวนที่เหลือ ”) ไปจัดสรร
ใหแกนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป ผูลงทุนประเภทนักลงทุนสถาบัน และผูลงทุนประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท ตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป
(ก) ผูจองซื้อจะตอ งจองซื้อ หุนขั้นต่ําจํานวน [l] หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจ องซื้อตอ ง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน แบบ ข. ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุค คลจะตอ งลงนามโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอ มประทับ ตราสําคั ญ ของนิ ติ
บุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอ มลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตอ ง หรือ ในกรณีที่ไมมีบัตรประจํา ตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเ ลขประจําตั ว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ ง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพ รอ มลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ งโดย
ผูป กครอง)

-

ผูจ องซื้อประเภทบุค คลธรรมดาสัญ ชาติตางดาว : สําเนาใบตา งดาวหรือ หนังสือ เดินทางพรอ มลงนาม
รับ รองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แ สดงวาสามารถจองซื้อ หุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)

-

ผูจ องซื้อ ประเภทนิติ บุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย : สําเนาหนัง สือ รั บ รองนิติ บุคคลที่ ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือ นกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ งโดยผูมีอํานาจลง
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นามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง
-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหส นธิ ข อบังคับ และหนังสือ รับ รองที่ อ อกไม เกิน 6 เดือนกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท ี่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวัน ที่ [l] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผูจ องซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือ ที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับ ใช แตไมเกินวันที่ [l]
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเ ปดบัญ ชีเ พื่อ ซื้อ
ขายหลักทรัพ ย กับ ผู จัดการการจัด จํา หนา ยและรั บ ประกั น การจํา หน า ย ตามขอ 5.2.1 และ/หรื อ ผู จั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อ ชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l] และในวันที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ช) ผูจองซื้อ ที่ชําระเงิน คาจองซื้อหุน ดวยเช็ค หรือแคชเชียรเ ช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอ มสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหน ายและรั บ ประกัน การจําหนาย ตามที่ระบุไว ในข อ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกั นการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับ ประกั นการจํ า หน า ยจะเป น ผูทํ า การโอนเงิน ของยอดจองซื้อ รวมเขา บั ญ ชี “[l]” เลขที่ บั ญ ชี [l]
ประเภทบัญชี [l] ธนาคาร [l] สาขา [l]
(ซ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ แบบ ข. เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเ วลา 9.00 - 16.00 น.
ของวันที่ [l] ถึงวันที่ [l] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อ จะลงลายมือ ชื่อ รับ จองเพื่อเปนหลักฐาน
ในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
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(ฌ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแ ลว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอคืนเงินไมไ ด
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย
ตามขอ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผูจองซื้อจะตอ งจองซื้อ หุนขั้นต่ําจํานวน [l] หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจ องซื้อตอ ง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน แบบ ข. ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบ ุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบ ุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง
ซื้อ ดังนี้
-

ผูจ องซื้อ ประเภทนิติ บุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย : สําเนาหนัง สือ รั บ รองนิติ บุคคลที่ ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือ นกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ งโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหส นธิ ข อบังคับ และหนังสือ รับ รองที่ อ อกไม เกิน 6 เดือนกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท ี่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซือ้ ครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวัน ที่ [l] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผูจ องซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือ ที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับ ใช แตไมเกินวันที่ [l]
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเ ปดบัญ ชีเ พื่อ ซื้อ
ขายหลักทรัพยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบ ังคับ แลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l] และตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l]
ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น
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(ง) ผูจองซื้อ ที่ชําระเงิน คาจองซื้อหุน ดวยเช็ค หรือแคชเชียรเ ช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอ มสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนายจะเปน ผูทํ าการโอนเงิน ของยอดจองซื้ อ รวมเขาบัญ ชี “[l]” เลขที่บ ัญ ชี [l] ประเภทบัญ ชี [l]
ธนาคาร [l] สาขา [l]
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ แบบ ข. เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวัน ที่ [l] ถึงวันที่ [l] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ท ี่รับ จองซื้อ จะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัด การการจัดจํ าหนายและรั บ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิ ท ธิย กเลิ กการจองซื้อ ของผูจ องซื้อ ที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.4 สําหรับ ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัท
(ก) ผูจองซื้อจะตอ งจองซื้อ หุนขั้นต่ําจํานวน [l] หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจ องซื้อตอ ง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนแบบ ข. ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอ มลงลายมือ ชื่อ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุค คลจะตอ งลงนามโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอ มประทับ ตราสําคั ญ ของนิ ติ
บุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ ง
หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแ นบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ ีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจ องซื้อ
เปนผูเยาว จะตอ งแนบคํายินยอมของผูป กครอง (บิดา/มารดา) พรอ มทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือ เดินทางพรอ มลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตอ งแนบหลักฐานที่แ สดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตอ งตาม
กฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือ รับ รองนิติบุคคลที่อ อกโดยกระทรวง
พาณิชย อายุไมเกิน 6 เดือ นกอ นวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รองสําเนาถูกต องโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิ ติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตาง
ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบ ุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห
สนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับ รองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ งโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบ ุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาวหรือ
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สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอ มลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท ี่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวัน ที่ [l] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผูจ องซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือ ที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับ ใช แตไมเกินวันที่ [l]
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเ ปดบัญ ชีเ พื่อ ซื้อ
ขายหลักทรัพยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน อัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบ ังคับ แลวในวันจองซือ้

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l] และในวันที่ [l] เวลา 9.00 - 16.00 น. ผูจ อง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้ อที่ ชําระเงิ นค าจองซื้ อหุ นดวยเช็ค หรือ แคชเชี ยรเช็ค หรื อดร าฟท ให ขีดคร อ มสั่ งจ ายผู จั ดการการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนายจะเปน ผูท ํา การโอนเงิ นของยอดจองซื้ อรวมเขาบัญ ชี “[l]” เลขที่ บัญ ชี [l] ประเภทบัญ ชี [l]
ธนาคาร[l] สาขา [l]
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน แบบ ข. เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มา
ยื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l] ถึงวันที่ [l] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิท ธิยกเลิกการจองซื้อ ของผูจ องซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยท ี่เสนอขาย
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5.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของบริษัท BWG
ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของบริษัท BWG จะไดรบั สิทธิการจองซื้อหุน สามัญ ของบริษัท กอนผูจ องซื้อ
ประเภทบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุป การคุณของบริษัท โดยมีสิท ธิจองซื้อ หุนสามัญ ของบริษัท ตามสัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท BWG ในอัตราสวน [l] หุนสามัญ ของบริษัท BWG ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท มูลคาที่ตราไวห ุนละ 1 บาท
และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิท ธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญของบริษัท โดยผูถือหุน สามัญ ของ BWG
มีสิ ท ธิท ี่จ ะจองซื้ อ หุ นสามัญ ของบริ ษัท เทา กั บ หรือ มากกว า สิท ธิ ที่ ตนไดรั บ แต จํานวนรวมที่จ องซื้ อ ทั้ งสิ้ น ตอ งไม เ กิ น
21,000,000 หุน โดยจะดําเนินการจัดสรรหุน สวนที่เ หลือ แกผูถือ หุนเดิมของ BWG ที่แ จงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิท ธิไว
(Pro-rate) ซึ่งผูถือหุนสามัญของ BWG จะตองชําระเงินตามจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้งจํานวน และหากมีหุนเหลือจาก
การใชสิทธิของผูถือหุนของบริษัท BWG ไมวาดวยเหตุผลใด คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการจัดสรรหุนสวนที่เหลือ
ดังกลาวใหแกผูลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป ผูลงทุนประเภทนักลงทุน สถาบัน และผูล งทุนประเภทผูมีอุป การคุณของบริษัท
ตอไป ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
5.8.2 สําหรับบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพ ยผานผูจัดการการ
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต
หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย และผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.3 สําหรับ นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ในกรณีท ี่มีการจองซื้อ หุน เกิน กวาจํานวนหุน ที่เสนอขาย ใหอ ยูในดุล ย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.4 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจํา หนาย ตามที่ ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรื อ ผูจัด จําหน ายและ
รับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับ จองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับ การจัดสรรรายนั้น ๆ จะดําเนินการ
ใหมีการสงมอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจ องซื้อ ที่ไมไดรับ การจัดสรร โดยจายเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียล งทะเบียนตามที่อยูของผู
จองซือ้ ที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อ หุน
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ใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีห นาที่รับ ผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตอ งชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอ ป โดยคํานวณจากจํานวนเงิน คาจองซื้อที่ไมไดรับ การจัดสรรคืน นับ จาก
วันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตอ งแลว ใหถือวาผูจ อง
ซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอ ไป หากเกิดการ
สูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับ ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย จะไมรับ ผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจํา หนาย ตามที่ ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรื อ ผูจัด จําหน ายและ
รับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อ ที่ไดรับ การจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่
จองซื้อ จะดําเนินการใหมีการสงมอบคืนเงินคาจองซื้อ หุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือ คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อ ที่ไดรับ การ
จัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้น สุดระยะเวลาการจอง
ซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีท ี่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย รายที่มีห นาที่
รับ ผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอ ป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อ ที่ไมไดรับ การจัดสรรคืน นับ จากวัน ที่พน กําหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อ ยู
ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ คืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจ องซื้อจะไมมีสิท ธิเรียกรอ ง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญ หายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผู
จองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนายจะไมรับ ผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และหรือ ธนาคารไมสามารถเรียก
เก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจํา หนาย ตามที่ ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรื อ ผูจัด จําหน ายและ
รับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เ ปนผูรับ จองซื้อหุน จากผูจ องซื้อที่ไมไดรับ การจัดสรรหุนเนื่องจาก
ปฏิบ ัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และหรือ ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อ หุน จะดําเนิน การใหมี
การคืนเช็คคาจองซื้อใหแ กผูจ องซื้อ ดังกลาว โดยผูจ องซื้อตองติดตอขอรับ เช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับ ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับ ประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไร
ก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียล งทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตอ ง
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แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ คืน เงินคาจองซื้อ แลวโดยชอบ และผูจ องซื้อ ไมมีสิท ธิเรียกรอ งดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อ นไขการจัดจําหนายหลักทรัพ ยแ ละผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่น ใดที่ทําใหบ ริษัท ที่อ อกหลักทรัพ ยตองระงับ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพ ย หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยท ี่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความ
ประสงคตอผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนายภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแ กผูจ องซื้อ ราย
นั้นๆ โดยสั่งจายเปน เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจ องซื้อตามชื่อ ที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียล งทะเบียน
ตามที่อยูของผูจองซื้อตามที่อยูในทะเบียนผูถือหุนภายใน 14 วันนับ จากวันปดการจองซื้อ หรือนับ แตวันที่เ กิดเหตุการณตาม
(ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
คืน นับ จากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงิน
คาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท ี่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ เงินคาจอง
ซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ผูจองซื้อมีสิท ธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย เมื่อ มีเ หตุที่ทําใหบ ริษัท ที่อ อกหลักทรัพ ยตอ งระงับ หรือ หยุดการ
เสนอขายหลักทรัพ ย หรือ ไมส ามารถสงมอบหลักทรัพ ยท ี่เสนอขายได ในกรณีที่ผูล งทุน ยกเลิกการจองซื้อ หลักทรัพ ย ให
บริษัท ที่ออกหลักทรัพยคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูลงทุน ที่ยกเลิกการจองซื้อ หลักทรัพ ยภ ายใน 14 วันนับ แตสิ้นสุด
ระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย หากบริษัทที่ออกหลักทรัพ ยไมสามารถสงคืน ใหผูล งทุนตามที่กําหนด บริษัท ที่ออก
หลักทรัพ ยจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราไมนอยกวารอยละ 7.5 ตอป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัท ไดแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับ ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียนหุน
ใหกับ บริษัท และใหบ ริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แลว กลาวคือ ผูจองซือ้ สามารถใชบริการของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพ ย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันทีเพื่อ ใหผูจ องซื้อสามารถขายหุนสามัญ ใน
ตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัท เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพ ย ซึ่งแตกตางกับ
กรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพ ยจ นกวาจะไดรับ ใบ
หุน
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บริษัท อัคคี ปราการ จํากัด (มหาชน)

ดัง นั้น ในการเสนอขายหุ นสามั ญ ตอ ประชาชนในครั้ งนี้ ผู จ องซื้อ หุน ประเภทผู ถือ หุน สามัญ ของบริ ษัท BWG
สามารถเลือกใหบ ริษัท ดําเนิน การในกรณีตามขอ 5.10 (ก) หรือ 5.10 (ข) ก็ได ในขณะที่ผูจ องซื้อประเภทบุคคลทั่วไป นัก
ลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีได ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ ศูนยรับ ฝากหลักทรัพ ยซึ่ง
เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับ การจัดสรรใหแกผูไดรับ การจัดสรร
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วัน ทําการนับ จากวันปดทําการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ยไดจ นกวา
จะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับ ภายหลังจากที่หุนของบริษัท ไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพ ย
แลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบ ริการของศูนยรับ ฝากหลักทรัพ ย กลาวคือ ผูจ องซื้อ ประสงคที่จ ะฝากไวใน
บัญ ชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบ ัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ ศูนยรับ ฝากหลักทรัพ ยซึ่งเปนนาย
ทะเบียนหุนของบริษัทจะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับ ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
และศูนยรับฝากหลักทรัพ ยจ ะบันทึกยอดบัญ ชีจํานวนหุนที่บ ริษัท หลักทรัพ ยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถ
ขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดท ันทีท ี่ตลาดหลักทรัพ ยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขาย
ไดในตลาดหลักทรัพ ย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับ ชื่อ เจาของ
บัญ ชีซื้อขายหลักทรัพ ยท ี่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท หลักทรัพ ยดังกลาว มิฉ ะนั้น แลว
บริษัทขอสงวนสิท ธิท ี่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมป ระสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับ ฝากหลักทรัพ ย โดยผูจ องซื้อ
ประสงคที่จะฝากในบัญ ชีของบริษัท ผูออกหลักทรัพ ยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัท จะดําเนินการนําหุนที่
ไดรับ จัดสรรฝากไวกับ ศูนยรับฝากหลักทรัพ ย และศูนยรับ ฝากหลักทรัพ ยจ ะบันทึกยอดบัญ ชีจํานวนหุนตาม
จํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพ ย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน
การฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน และหากผูจองซื้อตองการถอนหุน ออก
จากบัญชีของบริษัท ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดท ี่ศูน ยรับ ฝากหลักทรัพ ย ซึ่ง
จะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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