บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3
ขอมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้เปนการเสนอขายหุนสามัญของ บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรือ “BR”) และกลุมผูถือหุนเดิมจํานวน 4 ราย ประสงคจะเสนอขายหุนสามัญ จํานวนรวม 360,400,000 หุน โดยมี
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท คิดเปนรอยละ 39.45 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ฯ ภายหลัง
การเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1.1

หุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัทฯ
ผูเสนอขายหลักทรัพย
:

1.1.2

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

:
:

มูลคาที่ตราไว
ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ระยะเวลาจองซื้อ

:
:
:
:

บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
(Bangkok Ranch Public Company Limited)
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
228,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 24.96 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชนในครั้งนี้
5.00 บาทตอหุน
8.80 บาทตอหุน
2,006,400,000 บาท
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สําหรับผูถือหุน
รายยอยเดิมของบริษัทฯ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 สําหรับผูมีอุป
การคุณของบริษัทฯ และกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 และตั้งแตเวลา
9.00 น.ถึง 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สําหรับ นักลงทุน
สถาบันและบุคคลทั่วไป

หุนสามัญเดิมเสนอขายโดยกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม

กลุมผูถือหุนเดิมจํานวน 4 ราย เสนอขายหุนสามัญเดิมรวมกันจํานวน 132,400,000 หุน คิดเปนรอยละ
14.49 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด หากเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
ดังนี้
ผูเสนอขายหลักทรัพย

:

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

:
:

Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte.
Ltd.
หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
76,360,000 หุน คิดเปนรอยละ 8.36 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชนในครั้งนี้
สวนที่ 3 หนาที่ 1

บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
มูลคาที่ตราไว
ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

:
:
:

5.00 บาทตอหุน
8.80 บาทตอหุน
671,968,000 บาท

ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

:
:
:

มูลคาที่ตราไว
ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

:
:
:

Redfeather Limited
หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
25,940,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.84 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชนในครั้งนี้
5.00 บาทตอหุน
8.80 บาทตอหุน
228,272,000 บาท

ผูเสนอขายหลักทรัพย

:

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

:
:

มูลคาที่ตราไว
ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

:
:
:

ผูเสนอขายหลักทรัพย

:

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

:
:

มูลคาที่ตราไว
ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

:
:
:

ระยะเวลาจองซื้อ

:

กองทุนสวนบุคคล United Overseas Bank Limited โดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
15,050,000 หุน คิดเปน รอยละ 1.65 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชนในครั้งนี้
5.00 บาทตอหุน
8.80 บาทตอหุน
132,440,000 บาท
กองทุนสวนบุคคลธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
15,050,000 หุน คิดเปน รอยละ 1.65 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชนในครั้งนี้
5.00 บาทตอหุน
8.80 บาทตอหุน
132,440,000 บาท
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สําหรับผูถือหุน
รายยอยเดิมของบริษัทฯ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 สําหรับผูมีอุป
การคุณของบริษัทฯ และกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอย

สวนที่ 3 หนาที่ 2

บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 และตั้งแตเวลา
9.00 น.ถึง 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สําหรับ นักลงทุน
สถาบันและบุคคลทั่วไป
1.2

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จํานวนรวม
360,400,000 หุน โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนในเบื้องตนดังนี้
1.2.1 การเสนอขายหุนสามัญจํานวนไมนอยกวา 351,650,000 หุน เสนอขายตอประชาชนทั่วไป (ทั้งนี้ ยังไมนับรวมหุน
สามัญที่เหลือจากการเสนอขายตอกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยในขอ 1.2.2) โดยแบงเปน
- เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
:
ประมาณ
212,000,000 หุน
- เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
:
ประมาณ
80,400,000 หุน
- เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ :
ประมาณ
56,450,000 หุน
- ผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ
:
ไมเกิน
2,800,000 หุน
1.2.2
การเสนอขายหุนสามัญจํานวนไมเกิน 8,750,000 หุน เสนอขายตอกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย
โดยผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย และ/หรือ ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหแก กรรมการและ/หรือ
ผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขายตอ กรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย (ถามี) จะเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปในขอ 1.2.1 ขางตนตอไป
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนที่เสนอขายใหแกนักลงทุนแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 6.6
โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในแตละประเภท เปนตน เพื่อใหการเสนอขายซื้อ
หุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
สวนที่ 3 หนาที่ 3

บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (ก) ถึงขอ (ฏ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.1 และการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุน
สถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.1
บุคคลทั่วไป หมายถึง
บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวขางตน รวมถึงลูกคา หรือผูที่คาดวาจะเปน
ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือผูที่มีอุปการคุณไมวาทางตรงหรือทางออม ไดแก ลูกคาที่ทําการ
ซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือ ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูให
คําปรึก ษาทางธุ รกิ จ ผูที่ ให ก ารสนับ สนุ นด านขอ มูลทางธุ รกิ จ และผู แนะนํ าธุ รกิ จด านการซื้ อขายหลั กทรัพ ย แ ละธุร กิจ ที่
เกี่ยวของดานวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดตอปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ ของผูจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2
และบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม หรือผู
ที่เกี่ยวของกับบุคลลตางๆ ดังกลาวขางตน ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ทั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรหุน
สามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุนหรือเกินกวาอัตราที่ประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยทอี่ อกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน ของบริษทั
ที่ออกตราสารทุน บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมทั้งมีการแกไขเพิ่มเติม) ตลอดจนผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการ
จัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1) พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ และบริษัทยอย เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา
และ/หรือลูกคา เจาหนี้การคา บริษัทคูคา สถาบันทางการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ เปนตน
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ตองการชักชวนใหเปนลูกคา และ/หรือคูคาของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ในอนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่บริษัทฯ และบริษัทย อย พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือบริษัทฯและ
บริษัทยอย ในการประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
(5) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ และบริษัทยอย และ/หรือผูบริหารของบริษัทฯและ
บริษัทยอย
โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.3 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของ
ผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.3 ทั้งนี้ ไมรวมถึง
การจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามมิใหจัดสรรหุนหรือเกินกวาอัตราที่ประกาศกําหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมทั้งมีการแกไขเพิ่มเติม)
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ผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ หมายถึง
ผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ ที่ถือหุนไมเกินจํานวน 34,272,327 หุน (หรือไมเกินกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลว
ของบริษัทฯ กอนการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้) และถือหุนของบริษัทฯ มาตั้งแตกอนวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเปนวันที่
มีการควบรวมบริษัท (Amalgamation) ระหวางบริษัทฯ บริษัท บีที พารทเนอร จํากัด (“BT Partners”) บริษัท มิดเดิ้ล วิลเลจ
จํากัด (“MV”) และ บริษัท ธงชัย เอเชีย จํากัด (“TA”) และตองไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนของ TA, MV และ BT Partners
หรือเปนผูถือหุนที่รับโอนหุนจากผูถือหุนที่เคยถือหุนใน TA, MV และ BT Partners ทั้งนี้ ผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษั ทฯ
ดังกลาว ตองเปนผูถือหุน ณ วันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเปนวันที่บริษัทฯ ปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
โดยผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.4 และจะจัดสรรตามดุลย
พินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.4
กรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หมายถึง
กรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว ในสวนที่ 2.3 ขอ 10.4.2
คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงินแกกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยดังกลาว จะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 เทานั้น
โดยกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย สามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.5
และในการจัดสรรหุนใหแกกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย จะอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือประธานเจาหนาที่
บริหารของบริษัทฯ ผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.5
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้จํานวน 360,400,000 หุน จะไดรับสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับ หุน
สามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพยที่เสนอขาย

บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่รวมเสนอขายมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะ
ไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นคําขอ
อนุญาตใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพย ฯ แลวเมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2557 และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ใน
เบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งมีการแกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว)
10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑรับหลักทรัพย เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนราย
ยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว
และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุน ไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน จะทํา
ใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทฯ จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุน
สามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
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1.5

ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขาย
หุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดใหบริษัทฯ ตองสั่งหามผูมีสวน
รวมในการบริหารและผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอ
ขายหุนสามัญตอประชาชนแลวเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยหลังจากวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนสามัญสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย
ดังกลาว และสามารถขายหุนสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
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