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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนครั้งแรกในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.0 บาท คิดเปนไมเกินรอย
ละ 30.0 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ การ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2559 เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย

:

บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
(BCPG Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน คิดเปนไมเกินรอยละ 30.00
ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลั ง การเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในครั้ ง นี้ โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรดังนี้
(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน [] หุน มูลคาหุน
ที่ตราไวหุนละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของ BCP ตามสัดสวนการถือหุนเพื่อรักษาสิทธิ (“Preemptive Rights”) ซึ่งเปนบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนของ BCP ณ วันที่ [] 2559 ซึ่ง
เป นวั น กํา หนดรายชื่ อผู ถื อหุ น (Record Date) ตามที่
คณะกรรมการของ BCP หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจะ
เปนผูกําหนด (“ผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรร
หุ น ”) อย า งไรก็ ดี ในกรณี ที่ ยั ง คงมี หุ น เหลื อ จากการ
จัดสรรรวมถึงหุนในสวนที่เหลือจากการเสนอขายในสวน
ที่ (1) นี้ บริษัทฯ จะนําหุนสวนที่เหลือดังกลาวทั้งหมด
ไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป
ตามสวนที่ (2)
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(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน [] หุน และหุนที่
เหลือ จากการจัด สรรรวมถึง หุ นในส ว นที่ เ หลื อจากการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรร
หุ น ในส ว นที่ (1) ทั้ ง หมด (ถ า มี ) เพื่ อ เสนอขายให แ ก
ประชาชนเปนการทั่วไป

1.2

มูลคาที่ตราไวหุนละ

:

5.0 บาท

ราคาเสนอขาย

:

[] บาทตอหุน

มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

[] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

:

สําหรับผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน ระหวาง
เวลา[] - [] ของวันที่ [] - []

:

สํ า หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไป นั ก ลงทุ น สถาบั น ผู มี อุ ป การคุ ณ ของ
บริษัทฯ และกรรมการ และผูบริหาร ของบริษัทฯ ระหวางเวลา
[] - [] ของวันที่ [] - []

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญทั้งหมดจํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผาน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2
โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุน ดังนี้






เสนอขายตอผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
เสนอขายตอกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ

: [] หุน
: ประมาณ [] หุน
: ประมาณ [] หุน
: ประมาณ [] หุน
: ประมาณ [] หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนสามัญตามรายละเอียด
ที่กําหนดไวในขอ 6.6 โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนในแตละ
ประเภท เปนตน เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
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นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของ BCP ณ วันที่ [] ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนของ BCP ที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักโอนหุนในวันที่ [] ตามสัดสวน
การถือหุนของผูถือหุนดังกลาวใน BCP (Pre-emptive Rights) ในอัตราสวน [] หุนสามัญของ BCP ตอ 1 หุนสามัญ
ของบริษัทฯ และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง แตเมื่อรวมจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนทั้งสิ้นแลว ตองไมเกิน [] หุน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจภายใตกรอบที่สามารถทําไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
เกี่ยวของ และตามกฎหมาย กฎเกณฑ หรือระเบียบขอบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือตางประเทศ ตลอดจนสภาวะ
ของตลาดทุนในขณะนั้น และอาจพิจารณาไมเสนอขายหุนหรือจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับการ
จัดสรรหุน หากการเสนอขายหรือจัดสรรดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลให (ก) เปนการกระทําขัดตอกฎหมาย กฎเกณฑ
หรือระเบียบขอบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือตางประเทศ และ/หรือ ขอบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหนาที่
ตองปฏิบัติหรือตองดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตองดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย หรือ (ค) ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนด
ในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเสนอขายหรือจัดสรรหุนใหแกผู
ถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุนที่ไมอยูในประเทศไทยภายใตขอยกเวนตามหลักเกณฑและกฎหมาย ของ
ตางประเทศที่มีผลใชบังคับอยูและสามารถดําเนินการไดในเวลานั้น
ผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุนจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 เทานั้น โดยการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน จะเปนไปตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.1
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป รวมถึงลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา
บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ ผูมีอุปการคุณไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขาย
หลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผู
แนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคาไมวาทางตรงหรือทางออมของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
6.2 บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2
ทั้งนี้ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง
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บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตามวิธีที่ระบุไวในขอ 6.7 โดยการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไปจะ
จัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอ 6.6 และวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.2
ทั้งนี้การจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อ งหลั ก เกณฑ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารในการจั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออก
ตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จํ า หน า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 6.2.1 ที่ มี ลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย ที่
กจ.17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
(1)

ธนาคารพาณิชย

(2)

บริษัทเงินทุน

(3)

บริษัทหลั กทรัพย เพื่อเป นทรัพย สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส วนบุคคล หรือ เพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร

(4)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร

(5)

บริษัทประกันภัย

(6)

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น

(7)

ธนาคารแหงประเทศไทย

(8)

สถาบันการเงินระหวางประเทศ

(9)

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
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(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.3 และในการจัดสรรหุนใหแกนัก
ลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวใน
ขอ 6.6.3
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1)

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ และบริษัทยอย เชน ผูที่มีความสัมพันธ
ทางการคา ลูกคา เจาหนี้การคา พนักงานและของบริษัทฯ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทยอย และกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทใหญและบริษัทยอย เปนตน

(2)

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาวัตถุดิบ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยในอนาคต

(3)

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทยอย พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือบริษัทฯ
และบริษัทยอย ในการประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต

(4)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.4 และในการ
จั ด สรรหุ น ให แ ก ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ จะอยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ
6.6.4 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่
เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยที่ออก
ใหมประเภทหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ มิไดเปนการเสนอขายตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป เนื่องจากความ
ตองการซื้อจากกลุมบุคคลขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว และสามารถกระจายหุนในวง
กวางไดอยางเพียงพอ
กรรมการ และผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ หมายถึ ง กรรมการและผู บ ริ ห ารตามตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
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1.3

สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม เ กิ น 600,000,000 หุ น ที่ เ สนอขายในครั้ ง นี้ จะได รั บ สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทฯ มีความประสงคที่จะนําหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพยฯ ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยง
ที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพย
จดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ แลวตามเกณฑการรับหลักทรัพยดวยเกณฑกําไร (profit test) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2559 และบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และธนาคาร ทิสโก จํากัด
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยเรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑรับหลักทรัพย เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ฯ ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนได ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุน
สามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20.0 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาว
แตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน จะทําใหบริษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทฯ จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนสามัญ
ของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป

1.5

ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) กําหนดใหบริษัทฯ ตองสั่งหามผูมีสวนรวมในการบริหารและผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนสามัญของตนซึ่งมี
จํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55.0 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขาย ภายใน
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ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยหลังจากวันที่หุนสามัญ
ของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนสามัญที่ถูกสั่ง
หามขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวนรอยละ 25.0 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายดังกลาว และ
สามารถขายหุนสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
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