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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
บีซพี จี ี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จานวน 590,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.0 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.6 ของ
จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ การเสนอขายหุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ เป็ นไปตาม มติ ท่ี ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ประจ าปี 2559 เมื่ อ วั น ที่
24 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

:

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
(BCPG Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จานวนที่ออกและเสนอขาย

:

จานวน 590,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 29.6 ของจานวนหุน้
สามัญทีอ่ อกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการ
เสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุ น ในครัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรดังนี้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 68,846,157 หุ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้
ถือหุ้น ของ BCP ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีร ายชื่อ ปรากฏอยู่ใ น
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BCP ณ วันที่ 18 สิงหาคม
2559 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ตามทีค่ ณะกรรมการของ BCP เป็ นผู้กาหนด (“ผูถ้ ือหุ้น
ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ”) อย่างไรก็
ดี ในกรณีทย่ี งั คงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรรวมถึงหุน้ ใน
ส่วนทีเ่ หลือจากการเสนอขายในส่วนที่ (1) นี้ บริษทั ฯ จะ
นาหุน้ ส่วนทีเ่ หลือดังกล่าวทัง้ หมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก ตามส่วนที่ (2)
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนประมาณ 521,153,843
หุ้น และหุ้น ที่เ หลือ จากการจัด สรรรวมถึง หุ้น ในส่ว นที่
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เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นของ BCP เฉพาะ
กลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ในส่วนที่ (1) ทัง้ หมด (ถ้ามี)
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก

1.2

มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ

:

5.0 บาท

ช่วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้น

:

9.8 – 10.0 บาทต่อหุน้ โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประกาศ
ราคาเสนอขายสุด ท้า ยก่อ นวัน เปิ ด จองซื้อ โดยในเบื้อ งต้น
บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดาเนินการประกาศราคาดังกล่าว
ภายในวันที่ 13 กันยายน 2559 ผ่านการแจ้งข่าวของ BCP
บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ BCP และบริษทั ฯ

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

5,782,000,000.0 – 5,900,000.000.0 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

:

สาหรับผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้
ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 14 – 16 กันยายน
2559

:

สาหรับบุคคลทัวไป
่ นักลงทุนสถาบัน และผู้มอี ุปการคุณของ
บริษทั ฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 16 และ
19 – 20 กันยายน 2559

สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุน้ สามัญทัง้ หมดจานวน 590,000,000 หุน้ โดยบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายต่อนัก
ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ โดยเป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย และผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ มีสดั ส่วนการเสนอขายหุน้ ดังนี้





เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้
เสนอขายต่อบุคคลทัวไป
่
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ

: ไม่เกิน 68,846,157 หุน้
: ประมาณ 311,153,843 หุน้
: ไม่เกิน 160,000,000 หุน้
: ไม่เกิน 50,000,000 หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลีย่ นแปลง
จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหุน้ สามัญตามรายละเอียด
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ที่กาหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละ
ประเภท เป็ นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
การเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ เนื่องจาก
ความต้องการซือ้ จากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้แล้ว และสามารถกระจายหุน้
ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
นิ ยามที่ใช้ในการพิ จารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่ มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคล ทีม่ ชี ่อื ปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ BCP ซึง่ มีการกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ BCP ทีจ่ ะมีสทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ฯ (Record Date) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และมีการรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพัก
โอนหุน้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ในอัตราส่วน 20 หุน้ สามัญของ BCP ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ น
ทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ แต่เมื่อรวมจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้
ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ทัง้ สิน้ แล้ว ต้องไม่เกิน 68,846,157 หุน้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจภายใต้กรอบทีส่ ามารถทาได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เกีย่ วข้อง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะ
ของตลาดทุนในขณะนัน้ และอาจพิจารณาไม่เสนอขายหุน้ หรือจัดสรรหุน้ ให้แก่ ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รบั จัดสรรหุ้น หากการเสนอขายหรือจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่ างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข)
บริษัท ฯ มีห น้ า ที่ต้อ งปฏิบ ัติห รือ ต้อ งดาเนิ น การใดๆ เพิ่ม เติม นอกเหนื อ จากที่ต้อ งดาเนิ น การตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร หรือเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีสทิ ธิในการใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาว่าจะเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ในกรณีตามทีก่ ล่าว
มาข้างต้นหรือไม่เป็ นรายกรณีๆ ไป โดยบริษทั ฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ ี
สิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ รายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ขอ้ ยกเว้นตามหลักเกณฑ์และกฎหมายของต่างประเทศที่
มีผลใช้บงั คับอยู่และสามารถดาเนินการได้ในเวลานัน้
ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่ม ที่ มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้นจะต้ องจองซื้ อหุ้นผ่าน บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ จะเป็ นไปตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.1
บุคคลทัวไป
่ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทัวไป
่ รวมถึงลูกค้าหรือผู้ท่คี าดว่าจะเป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา
บริษทั คู่คา้ ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผูม้ อี ุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและ
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รับประกันการจาหน่าย และผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เช่น ลูกค้าทีท่ าการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุ นด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้
แนะนาธุรกิจด้านการซือ้ ขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
บุคคลดังกล่าวข้างต้นของ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผู้บริหาร
และผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ ทีต่ ิดต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือคาดว่าจะได้ติดต่อ ทัง้ นี้ไม่
รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคาจากัดความข้างล่าง
บุคคลทัวไปสามารถจองซื
่
อ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลทัวไป
่
จะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามวิธกี ารจัดสรรหลักทรัพย์ทร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.6.2
ทัง้ นี้การจัดสรรให้แก่บุคคลทัวไปดั
่ งกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ท่เี กี่ยวข้องของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจัด
จาหน่ าย หรือผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลกั ษณะต้องห้าม ตามที่ กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารในการจัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
40/2557 เรื่องการจาหน่ ายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุ้น และใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ที่ออกตรา
สารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จ าหน่ า ย ตามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 6.2.1 ที่มีลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ท่ี
กจ.17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

ธนาคารพาณิชย์
บริษทั เงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือ เพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิจ เงิน ทุ น ธุ ร กิจ หลัก ทรัพ ย์ และธุ ร กิจ
เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั ประกันภัย
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 3 หน้า 4

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนรวม
ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่นัก
ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายดังกล่าว ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.6.3
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หมายถึง
(1)

(2)
(3)
(4)

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคล ทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ใหญ่ และบริษทั ย่อยอื่น
ของบริษัทใหญ่ เช่น ผู้ท่มี ีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า ที่ปรึกษาของบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยอื่นของบริษัทใหญ่ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใหญ่ และ
บริษทั ย่อยอื่นของบริษทั ใหญ่ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย
บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทใหญ่ ต้องการชักชวนให้เป็ นลูกค้าหรือผู้
จัดหาวัตถุดบิ ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ใหญ่ในอนาคต
บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทใหญ่ พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ใหญ่ ในการประกอบธุรกิจได้ทงั ้ ในปจั จุบนั และอนาคต
บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ใหญ่

ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 เท่านัน้ โดยผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ สามารถซือ้ หุ้นได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.4 และในการจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้
มอบหมาย หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.4 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการ
จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกันตามทีก่ าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อ งการจ าหน่ ายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ ประเภทหุ้น และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
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หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 590,000,000 หุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ จะได้รบั สิทธิและผลประโยชน์
ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะนาหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษทั ฯ จะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษทั ฯ จึงยังมีความเสีย่ ง
ทีอ่ าจจะไม่ได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คาขอให้รบั หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์กาไร (Profit Test) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2559 และบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า
จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัติของบริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุ นการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ รายย่อย ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของทุนชาระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1
หน่วยการซือ้ ขาย เมื่อบริษทั ฯ ได้จาหน่ายหุน้ สามัญในครัง้ นี้แล้ว จะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การ
กระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องสังห้
่ ามผู้มี
ส่วนร่วมในการบริหารและผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ นาหุน้ สามัญของตนซึง่ มีจานวนรวมกันเป็ นจานวนร้อยละ 55.0 ของทุน
ชาระแล้วหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายในครบกาหนดระยะเวลา
6 เดือน ผูท้ ถ่ี ูกสังห้
่ ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ สามัญทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวนร้อยละ 25.0
ของจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายดังกล่าว และสามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1
ปี
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