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ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่ง
บริ ษัทได้ ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 18
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย)
มิถุนายน 2558 ให้ พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ วมีความเห็นว่า บริ ษัทมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่ อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตามเกณฑ์กําไรจากการดําเนินงาน เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องการกระจาย
การถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย
โดยภายหลังจากที่บริ ษัทได้ จําหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลทัว่ ไป ผู้มีอปุ การคุณ และกลุ่มพนักงานของบริ ษัทแล้ ว จะทําให้
บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อยดังกล่าว และบริ ษัทจะดําเนินการให้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
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ข้ อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ ฯ เรื่ องการห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ ยวข้ องขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กําหนด
ห้ ามผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทเสนอขายในครัง้ นี ้เป็ นจํานวนรวมกันเป็ นร้ อยละ 55 ของทุนที่ชําระแล้ วภายหลังการเสนอขาย
หุ้นในครัง้ นี ้ หรื อคิดเป็ นจํานวนหุ้นรวม 412,500,000 หุ้น รวมถึงหลักทรัพย์ อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิ เป็ นหุ้นตาม
อัตราส่วนของหุ้นที่ถูกสัง่ ห้ ามขายออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทเริ่ มทําการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายหลังจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัททําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ามขายสามารถทยอยขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู ห้ ามขายได้ ในจํานวน
ร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
และเมื่อครบกําหนด 1 ปี ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ามขายสามารถขายหุ้นหรื อ
ั้
หลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ามขายจํานวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ของจํานวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทงหมดได้
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ข้ อจํากัดการโอนหลักทรั พย์ ทเี่ สนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขายในครัง้ นี ้ สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มี
้
ษัท การโอนหุ้นของบริ ษัทจะเสร็ จสมบูรณ์
คนต่างด้ าวถือหุ้นในบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นจะ
ใช้ ยืนยันกับบริ ษัทได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยืนยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วนั ได้ รับการร้ องขอนัน้ หรื อหากบริ ษัทเห็นว่า
การโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ บริ ษัทจะแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องขอภายใน 7 วัน
หากหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว การโอน
หุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้ านทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมายกฎข้ อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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