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1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหลักทรั พย์ ใ นครั้ง นี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นของบริษั ท บีที เวลธ์ อิ นดัสตรีส์ จากั ด
(มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้เสนอขาย

:

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย

:

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

:

156,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.63 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออก
และเรียกชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น ในครั้งนี้ โดย
แบ่งเป็น
(1) 109,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.44 ของจานวนหุ้นสามัญที่
ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง
นี้ เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(2) 45,380,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจานวนหุ้นสามัญที่
ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง
นี้ เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงานของบริษัท
(3) 1,420,000 หุ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.19 ของจ านวนหุ้ น สามั ญ ที่
ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง
นี้ เสนอขายต่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย (ราคาเสนอ
ขายเดียวกันกับที่เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่าย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท และพนั ก งานของ
บริษัท) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายต่อผู้บริหาร
ของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจะนาหุ้นที่เหลือนั้นไป
จัดสรรเพื่อเสนอขาย

1.2

มูลค่าที่ตราไว้

:

0.50 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอขาย

:

3.75 บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :

585,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

:

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณ
ของบริษัทและพนักงานของบริษัท และเสนอขายต่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดย
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จัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็น
การทั่วไป โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนี้
1.2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 109,200,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
1.2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 45,380,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงานของบริษัท
1.2.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1,420,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้น สามัญตามรายละเอียดที่
กาหนดไว้ในข้อ 6.5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้น สามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามคาจากัดทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล และ/
หรือนักลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็น
ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ หรือผู้มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ บริษัทคู่ค้า
ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล หรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับ ธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่
เกี่ยวข้องทางด้านวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติ ดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ในอนาคตของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ และของบริษัทในเครือของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ที่ระบุไว้ในข้อ
6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะเป็นไป
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.5.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
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(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย หรือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือเกื้อกูลบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือผู้ที่คาดว่าในอนาคตจะ
สามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกื้อกูลบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่
ติดต่อ ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคย
ติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของผู้มีอุปการคุณดังกล่าว
รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มี
อุปการคุณของบริษัทและพนักงานของบริษัทสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ
พนักงานของบริษัทจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.5.2
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อยดังกล่าว จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามวิธีการที่
ระบุไว้ในข้อ 6.5.3
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 156,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียม
กับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและจาหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ
ส่วนที่ 3 หน้า 3
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1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทจะนาหุ้นสามัญไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์”)
ซึ่งบริษัทได้ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อ ตลาดหลักทรัพย์ให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทแล้วพบว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบัง คับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
รับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์จด
ทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจาย
หุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20.00 ของทุ นชาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้ นดังกล่ าวแต่ละรายต้อ งถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อ บริษัทได้
จาหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน จะทาให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว บริษัทจะ
ดาเนินการเพือ่ ให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนดใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นาหุ้นของตนซึ่งมี
จานวนรวมกันเป็นจานวนร้อยละ 55.00 ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ออกขายภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททาการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขยายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย
ได้ในจานวนร้อยละ 25.00 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว ดังนั้น จากหุ้นเดิมจานวน 600,000,000 หุ้น ที่
ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ก่อนการเสนอขายต่อประชาชน ผู้ถือหุ้นเดิมได้ให้คารับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นาหุ้นจานวน
415,800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้) ออกจาหน่าย
เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วั นที่หุ้ นของบริษั ทเริ่มซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ สาหรั บหุ้นของผู้ถือหุ้ นเดิมอี กจานวน
184,200,000 หุ้นนั้น ไม่ติดระยะเวลาห้ามจาหน่าย ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นจานวนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัท
เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับ
การผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นจานวน 103,950,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย) และ
เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นส่วนที่
เหลืออีกจานวน 311,850,000 หุ้น ได้ในตลาดหลักทรัพย์
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2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทย่อมโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจานวน
รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทาให้อัตราส่วน
การถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้
การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ
โอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ ยืนยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอน
หุ้นแล้ว แต่จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายใน 14 วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่น
คาร้องขอภายใน 7 วันสาหรับการโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกาหนดราคาของหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น
(P/E Ratio) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ที่ราคา 3.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งในกรณีที่คานวณโดยใช้กาไรสุทธิ
ต่อหุ้น ซึ่งคานวณจากกาไร 12 เดือนย้อนหลังสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ทีเ่ ท่ากับ
269.22 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ ซึ่งเท่ากับ 600.00 ล้านหุ้น
คิดเป็นกาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.45 บาท จะคิดเป็น P/E Ratio ที่ 8.36 เท่า แต่ในกรณีที่คานวณโดยใช้กาไรสุทธิต่อหุ้น
เท่ากับ 0.36 บาท ซึ่งคานวณจากกาไร 12 เดือนย้อนหลังสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ใหญ่ จานวน 269.22 ล้านบาท เช่นเดียวกับกรณีแรก แต่หารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้วภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นในครั้งนี้ซึ่งเท่ากับ 756.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะคิดเป็น P/E Ratio ที่ 10.53 เท่า
ทั้งนี้ P/E Ratio ของบริษัท ที่คานวณจากกาไรสุทธิต่อหุ้น ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 8.36
เท่า และ 10.53 เท่า คิดเป็นอัตราส่วนลดร้อยละ 29.01 และร้อยละ 10.56 จาก P/E Ratio เฉลี่ยถ่วงน้าหนักย้อนหลัง 3
เดือน (25 มีนาคม 2559 – 24 มิถุนายน 2559) ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามลาดับ
อย่างไรก็ดี อัตราส่วนดังกล่าวคานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดาเนินงานใน
อนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
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4.

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ (1) บริษัท
บีเจซีเฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน) (2) บริษัท ศรีราชาคอนสตัคชั่น จากัด (มหาชน) (3) บริษัท เอสทีพีแอนด์ไอ จากัด
(มหาชน) และ (4) บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) โดยข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท บีเจซีเฮฟวี่ อินดัสทรี
จากัด (มหาชน)

บริษัท ศรีราชาคอนสตัคชั่น
จากัด (มหาชน)

บริษัท เอสทีพีแอนด์ไอ
จากัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
จากัด (มหาชน)

ตลาดรองที่จดทะเบียน /
หมวดอุตสาหกรรม

ดาเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิต และ
SET / บริการรับเหมา
การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการ
ก่อสร้าง
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาด
ที่ลูกค้ากาหนด
ด าเนิ น ธุ รกิ จรับ เหมาก่ อสร้า งโลหะในโรงงาน
SET / บริการรับเหมา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข น า ด ใ ห ญ่ ( Mechanical
ก่อสร้าง
Construction)
ให้ กั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ งานแปรรูป และติ ด ตั้ งโครงสร้า ง
SET / บริการรับเหมา
เหล็ก (Steel Structure) ระบบท่ อ (Piping)
ก่อสร้าง
โรงงานส าเร็จรูป (Module) และ ผลิต ภัณ ฑ์
เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ
ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ mai / สินค้าอุตสาหกรรม
โลหะตามสัญญาที่ทากับลูกค้า เช่น ภาชนะทน
แรงดัน ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ถังที่ไม่ใช้แรงดัน
โครงสร้างเหล็ก และการติดตั้ งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยของ 4 บริษัท

6.44

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
กาไรสุทธิต่อหุ้นถัว
เฉลี่ยถ่วงน้าหนัก2/
(เท่า)
7.33

12.51

13.95

10.11

6.28

2.77

19.53

ราคาถัว
เฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก1/

11.77

ที่มา :

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :

1/

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักย้อนหลัง 3 เดือน (25 มีนาคม 2559 – 24 มิถุนายน 2559)

2/

คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักย้อนหลัง 3 เดือน (25 มีนาคม 2559 – 24 มิถุนายน 2559) หารด้วยกาไรสุทธิ (ตามงบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสุด)
ต่อหุ้น เฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน (25 มีนาคม 2559 – 24 มิถุนายน 2559)
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5.

ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง
- ไม่มี -
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6.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น
สามัญและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค
หรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้น
สามัญครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
6.1

วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญ
การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6999
โทรสาร 0-2633-6500
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(1) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 – 11
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
โทรสาร 0-2658-8654
(2) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 และชั้น 10
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999
โทรสาร 0-2108-0999
(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายว่า “ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์”)
6.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้น
สามัญของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จานวน 109,200,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้มี
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อุปการคุณของบริษัทและพนักงานของบริษทั จานวน 45,380,000 หุ้น และเสนอขายต่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
จานวน 1,420,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.75 บาท ตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ปรากฏในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting)
ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้น สามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่ง ตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศ หรือ การเปลี่ย นแปลงอย่างมีนัย สาคัญ ในธุ รกิจ หรือ การดาเนิ นงานของบริ ษัทที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ลดลงต่ากว่า 1300 จุด ณ เวลาใดๆ ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขาย หรือ
(ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
(จ) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์หรือหน่วยงานราชการสั่ง
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้น สามัญและการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญจะเป็นไปตาม
รายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญใน
ครั้ ง นี้ จ ากเหตุ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หรื อ เหตุ อื่ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.8
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 14,040,000 บาท โดยจะชาระให้ภายใน 7 วันทา
การหลังจากวันที่บริษัทได้รับเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน
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6.3.3 ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผู้เสนอขายจะได้รับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 156,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.75 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญโดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับโดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นโดยประมาณ

585,000,000
20,074,040
564,925,960
3.62

บาท
บาท
บาท
บาท

468,000
50,000
25,000
94,500
78,000
14,040,000
41,000
5,277,540
20,074,040

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายโดยประมาณ
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/1
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นสามัญ
หมายเหตุ:

6.4

/1

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ

6.4.1 สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ในวันทาการตั้งแต่วันทีห่ นังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
6.4.2 สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงานของบริษัท
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ บริษัทและสานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ในวันทาการตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวน
มีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
6.4.3 สาหรับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ บริษัทและสานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ในวันทาการตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวน
มีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อศึกษา
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้น

ส่วนที่ 3 หน้า 11

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

6.5

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 แบ่งการจัดสรรออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ (1) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลั กทรัพย์ (2) ผู้มีอุปการคุณ ของบริษัทและพนักงานของบริษัท และ (3)
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้
1. ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้ร่วมจัดจาหน่าย และผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง กองทุ น รวมที่ มีลัก ษณะที่ ผู้จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ถู ก ห้ า มมิ ใ ห้ จั ด สรรหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้
ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้า มมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ
ของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ด้วย ทั้งนี้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ ายหลักทรัพ ย์ที่ออกใหม่
ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่
จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์เพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัท
และพนักงานของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
3. ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสาหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นสาหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วน
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงานของบริษัท แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนที่จะจัดสรรสาหรับ
ส่วนของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลย
พินิ จ ของผู้จั ด การการจั ดจ าหน่ า ยและรั บ ประกั นการจ าหน่ า ยแต่ เ พีย งผู้เ ดี ยว โดยได้รั บ อนุ ญ าตจาก
สานักงาน ก.ล.ต. และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกันทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม
ต่อไป
4. การจัดสรรหุ้ นในครั้งนี้เป็ นการปฏิบัติเ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 4(3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการรับหลักทรั พย์จดทะเบียน การ
เปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
5. ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าว
ทาให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทาการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะ
เป็นผลให้ต้องดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
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6.5.1 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ ให้ แ ก่ ผู้มี อุ ป การคุ ณ ของผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ลยพิ นิ จ ของผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญ
ของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.5.2 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงานของบริษัท
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงานของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทา
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้
และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.5.3 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ได้มีมัติอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญ
แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ

บริษัท
นายเสษฐา วัยวุฒิภิญโญ
นางชุติมา กติกาวงศ์
นายธานินทร์ กัมทรทิพย์
เบสท์เทค (บริษทั ย่อย)
นายเรวิดรา เรแมสซานดรา โจชิ
นายภูวดล ทองวงษ์
นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริญ

ตาแหน่ง

จานวนหุ้นที่
ถือก่อนได้รับ
การจัดสรร
(หุน้ )

จานวนหุ้นที่
ได้รับการ
จัดสรรในครั้งนี้
(หุน้ )

สัดส่วนการถือ
หุ้นภายหลังการ
จัดสรร
(ร้อยละ)

ผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อานวยการ
สานักผู้บริหาร
ผู้อานวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

0

320,000

0.04

0

320,000

0.04

0

320,000

0.04

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ–ฉะเชิงเทรา
รักษาการผู้จดั การ
ฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน
รวม

0

320,000

0.04

0

70,000

0.01

0

70,000

0.01

1,420,000

0.19
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หากยอดการจองซือ้ หุ้นสามัญของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
6.6

วัน วิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

6.6.1 สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อสามารถทาการจองซื้อได้ 2 วิธีคือ
(1) การจองซื้อโดยวิธีก รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy) ผู้จองซื้อต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ แบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
แต่ละรายกาหนด (ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์รายนั้นๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่
ต้องทาแบบการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
(Suitability Test) อีก) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล
จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
แนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
-

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ หรือ
สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ (ใน
กรณี ที่ สาเนาบั ต รข้า ราชการหรื อ สาเนาบั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ สาหกิ จ ไม่ ได้ร ะบุ ห มายเลขบั ต ร
ประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีที่ผู้จองซื้ อเป็นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัย
อยู่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่
ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือ
ชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
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- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ
ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบ
หนังสือที่มีคาสั่ง/มติให้ทาธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตัง้ หรือหนังสือมอบอานาจในการทาธุรกรรม
หรือ
ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน
จะต้องแนบหนังสือแสดงความจานงในการทาธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือ
แสดงการจดทะเบี ย นจากหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อง หนั ง สือ แต่ง ตั้ งหรื อมอบอ านาจในการท า
ธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และ
สาเนาบั ต รประชาชน สาเนาบั ต รข้า ราชการ หรื อ สาเนาบั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ สาหกิ จ ที่ ยั ง ไม่
หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือ
สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถู กต้อง) ใน
กรณีที่กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สาเนาใบ
ต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่ อที่ลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงาน
ของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลาเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคล ที่ตั้งสานักงานใหญ่ และอานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ า มี ) พร้ อ มแนบสาเนาบั ต รประชาชน ส าเนาบั ต รข้ า ราชการ หรื อ ส าเนาบั ต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่สาเนา
บัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทย ให้ใช้สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรง
กับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
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ทั้งนี้ สาเนาเอกสารประกอบการจองซื้อของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทาหรือผู้ให้คารับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่
Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่
สถานทูต ไทย หรื อ สถานกงสุลไทยในประเทศที่เ อกสารดัง กล่ าวได้ จัด ทา ทั้ง นี้ การรั บรอง
เอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
(2)

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่มีระบบการรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) เท่านั้น โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผู้จัด จาหน่ ายหลัก ทรั พย์ นั้น ซึ่ง ผ่า นขั้ นตอนการรู้จั กลู กค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้ อเท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์นั้นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่
รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือ
ชี้ชวนของบริษัท หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือชี้ชวนของของบริษัทดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยในการรับจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
-

ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปโดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้อง
ชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th

-

ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธีเงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น

-

ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนใน
หนังสือชี้ชวนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว

-

ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
จัดเตรียมให้โดยระบบจะแสดงข้อ มูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
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(ข)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ( Issuer
Account) ผู้ จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดา ต้ อ งกรอกข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม ในแบบฟอร์ ม “เอกสารเพิ่ ม เติ ม
ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านั้น” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม “เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านั้น” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

(ค)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ

(ง)

-

กรณีจองซื้อผ่านการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy) สามารถจองซื้อได้ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 6
กรกฎาคม 2559

-

กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา
8:30 น. – 18:00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หรือเวลา 8:30 น. –
16:00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาระเงินมีดังนี้
(1) กรณีจองซื้อผ่านการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
-

หากทาการจองซื้อในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือวันที่ 5 กรกฎาคม
2559 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน การโอน
เงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) การหักจากเงินที่ฝาก
อยู่ กับ ผู้จั ดจ าหน่า ยหลั กทรัพ ย์ เช็ คบุ คคล แคชเชี ยร์ เช็ ค (หรื อที่ เรี ยกว่ า “เช็ คธนาคาร”)
หรือดร๊าฟท์ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่จองซื้อ และ
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการนับ
แต่วันที่จองซื้อ

-

หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หรือเวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยการโอน
เงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เท่านั้น

(2) กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
-

ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามจานวนที่จองซื้อในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
จนถึ ง วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2559 โดยการโอนเงิ น ผ่ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือโดยการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
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(จ)

ผู้ จ องซื้ อ ที่ ช าระเงิ น ค่ า จองซื้ อ ด้ ว ยการโอนเงิ น การโอนเงิ น ผ่ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ ( Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและ
สั่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัด จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กาหนด ซึ่งผู้จองซื้อ
สามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ
โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัทต่อไป

(ฉ)

กรณีจองซื้อผ่านการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อ
แบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability
Test) ตามที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนด และเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุในข้อ (ก)
พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ง) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจานงขอจองซื้อ
ได้ที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม
2559 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อ
เป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

(ช)

ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ฉ) ได้

6.6.2 สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงานของบริษัท
ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ หุ้นสามัญ แบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับ ประกั นการจาหน่ ายกาหนด (ยกเว้น กรณีผู้จองซื้ อที่ เคยผ่ านขั้น ตอนการรู้จั กลู กค้ าและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าว
ไม่ต้องทาแบบการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability
Test) อีก) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดย
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการ
จองซื้อดังต่อไปนี้
-

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้น
จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่ สาเนาบัตร
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนให้แนบ
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สาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คา
ยินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
-

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

-

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูก ต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ
ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ จะต้องแนบ
หนังสือที่มีคาสั่ง/มติให้ทาธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอานาจในการทาธุรกรรม หรือ
ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้อง
แนบหนังสือแสดงความจานงในการทาธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอานาจในการทาธุรกรรม และเอกสาร
หลักฐานการได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และ
สาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

-

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล หนัง สือบริคณห์สนธิ หนังสือ รับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติ บุคคลหรือหน่วยงานของ
ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลาเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ และอานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6
เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้
มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
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บุค คลเป็ น บุ คคลที่ ไม่ ใ ช่ สัญ ชาติไทย ให้ ใ ช้สาเนาใบต่า งด้ าวหรื อสาเนาหนั งสื อ เดิน ทางที่ ยั ง ไม่
หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ
ของผู้จัดทาหรือผู้ให้คารับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทา ทั้งนี้ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
สุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
(ข)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ( Issuer
Account) ผู้ จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดา ต้ อ งกรอกข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม ในแบบฟอร์ ม “เอกสารเพิ่ ม เติ ม
ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านั้น” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม “เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านั้น” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

(ค)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม
2559 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

(ง)

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาระเงินมีดังนี้
-

หากทาการจองซื้อในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์
เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นั้นๆ จะต้องลง
วันที่ไม่เกินวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วันทาการ

-

หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หรือเวลา 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เท่านั้น

(จ)

ผู้จองซื้อที่ชาระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ
หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่า ย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กาหนด

(ฉ)

ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อ แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) (เฉพาะ
กรณีที่ผู้จองซื้อไม่เคยทาแบบประเมิน ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุ ในข้อ (ก)
พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ง) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจานงขอจองซื้อ
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และชาระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ร ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โดยในการจองซื้อ
เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
(ช)

ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ฉ) ได้

6.6.3 สาหรับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้จองซื้อที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ หุ้นสามัญ แบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับ ประกั นการจาหน่ ายกาหนด (ยกเว้น กรณีผู้จองซื้ อที่ เคยผ่ านขั้น ตอนการรู้จั กลู กค้ าและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าว
ไม่ต้องทาแบบการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability
Test) อีก) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดย
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการ
จองซื้อดังต่อไปนี้
-

(ข)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้น
จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุ กฉบับ (ในกรณีที่สาเนาบัตร
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนให้แนบ
สาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คา
ยินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer
Account) ผู้ จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดา ต้ อ งกรอกข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม ในแบบฟอร์ ม “เอกสารเพิ่ ม เติ ม
ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านั้น” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม “เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
ส่วนที่ 3 หน้า 21

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

Account) เท่านั้น” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

6.7

(ค)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม
2559 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

(ง)

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาระเงินมีดังนี้
-

หากทาการจองซื้อในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชาระเงิ นค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์
เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นั้นๆ จะต้องลง
วันที่ไม่เกินวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วันทาการ

-

หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หรือเวลา 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เท่านั้น

(จ)

ผู้จองซื้อที่ชาระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ
หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็ค เข้า บัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กาหนด

(ฉ)

ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อ แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) (เฉพาะ
กรณีที่ผู้จองซื้อไม่เคยทาแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุ ในข้อ (ก)
พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ง) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจานงขอจองซื้อ
และชาระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โดยในการจองซื้อ
เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

(ช)

ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน การจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ฉ) ได้

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุใน
ข้อ 6.2 จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุในข้อ 6.5 สาหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือ
ได้รับจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.8
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6.8

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

6.8.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นราย
นั้นๆ จะดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่
ผู้จองซื้อ ตามวิธีการที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงิ นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อโดยผ่านระบบการ
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ในกรณีที่ผู้จองซื้อดังกล่าวได้รับการยืนยันการใช้ ATS แล้ว
ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้ อตามชื่อ
ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่าง
ธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีทไี่ ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับ
ดอกเบี้ ยในอั ตราร้ อยละ 7.50 ต่ อปี โดยค านวณจากจ านวนเงิน ค่า จองซื้ อหุ้น ที่ไม่ได้รั บการจัดสรร นั บจากวัน ที่พ้ น
กาหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่ าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอน
เงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อ
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.8.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ
จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่ จองซื้อหุ้นผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย
และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจานวนที่จองซือ้ ตามวิธีการที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบ
จองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อโดยผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) ในกรณีที่ผู้จองซื้อดังกล่าวได้รับการยืนยันการใช้ ATS แล้ว ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้ อหุ้ น หรือ การจ่ า ยเป็น เช็ ค ขีด คร่ อมเฉพาะสั่ ง จ่ ายผู้ จ องซื้ อ ตามชื่ อ ที่ ระบุ ไว้ใ นใบจองซื้ อ และส่ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้น
กาหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงิน
ผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อ
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
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6.8.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่
จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่า
จองซื้อหุ้นได้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
รายนั้นๆ จะดาเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องติดต่อ
ขอรับเช็คดังกล่าวจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้ อ
โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อ ตามวิธีการที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ โดยผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ในกรณีที่ผู้จองซื้อ
เป็นดังกล่าวได้รับการยืนยันการใช้ ATS แล้ว ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือการจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้ อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร
6.8.4 กรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 หรือเงื่อนไขในการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
สามัญ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหรือการจัด
จาหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกและ/หรือเสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุ การณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ
โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ตามวิธีการที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อโดยผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ในกรณีที่ผู้
จองซื้อเป็นดังกล่าวได้รับการยืนยันการใช้ ATS แล้ว ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่
วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) หรือการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่
วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่าง
ธนาคาร
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวน
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เงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับคืนเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้
จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.9

วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับที่จะทาหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขาย
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาด
หลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณี ใดกรณี
หนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้คือ
(1)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณี
นี้ บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น
ฝากหุ้นสามั ญอยู่ และออกหลั กฐานการฝากให้แ ก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วั นนั บจากวั นปิด การจองซื้อ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่
ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

(2)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดาเนินการ
นาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผู้จองซือ้ ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้น
สามัญออกจากบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด

(3)

ในกรณีที่ผู้จ องซื้อ ประสงค์จ ะขอรั บใบหุ้ นโดยให้อ อกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษั ทโดยศูนย์รั บฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วัน ทาการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อที่
ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ 6.9 (1) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.9 (3) แทน
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