วันที่ 30 ตุลาคม 2549
เรื่อง

แจงราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) พรอมทั้งรายละเอียด
วิธีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เอกสารแนบ

รายละเอียดวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
ในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
(Pre-emptive Right)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (“BSEC”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทเงินทุนกรุงเทพ
ธนาทร จํากัด (มหาชน) (“BFIT”) จะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,005,000 หุน ตอประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) โดยกําหนดสัดสวนการเสนอขายหุนจํานวน 40,000,000 หุน ใหแกผูถือหุน BFIT ที่มี
ชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 12.00น. ตามสิทธิ (Pre-emptive Right) และจํานวน
160,005,000 หุน ใหแกประชาชนทั่วไป นั้น
บัดนี้ BSEC ไดกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ BSEC ในราคาหุนละ 4.20 บาท ซึ่งเปน
ราคาเสนอขายราคาเดียวกันทั้งในสวนที่เสนอขายใหแกผูถือหุน BFIT ตามสิทธิ และสวนที่เสนอขายแก
ประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิดังกลาวตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(นายวิชัย กุลสมภพ )
เลขานุการคณะกรรมการ

เอกสารแนบ
รายละเอียดวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (“BSEC”)
ในสวนที่ใหสทิ ธิแกผูถือหุนสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) (“BFIT”)
(Pre-emptive Right)
จํานวนหุนที่ใหสทิ ธิจองซื้อ

: ตามสิทธิที่ระบุในใบรับรองการจองซื้อหุน ซึ่ง TSD ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนแลว โดยผูถือหุนสามัญของ BFIT มีสิทธิทจี่ ะจองซื้อหุน สามัญของบริษทั ใน
จํานวนนอยกวา หรือเทากับ สิทธิที่ตนไดรับ

ราคาเสนอขาย

: 4.20 บาทตอหุน

ระยะเวลาการจองซื้อ

: วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2549 และวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2549
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

สถานที่ติดตอในการจองซื้อ

: ยื่นเอกสารการจองซื้อที่ “ บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) “
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชัน้ 16 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2200-2088

ผูจัดการการจัดจําหนาย

: บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด โทรศัพท 0-2207-2809

เอกสารประกอบการจองซื้อ

: 1. ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทธิแกผถู ือหุนสามัญของ BFIT
2. ใบรับรองการจองซื้อหุน (ตามที่ TSD สงใหแกผูถือหุนของ BFIT) หรือเอกสารอืน่ ที่
ยืนยันการไดรบั สิทธิการจองซื้อ
3. สําเนาเอกสารแสดงตนของบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล (รายละเอียดตามวิธีการแจงความจํานง
ใชสิทธิ )
4. เช็ค/ หลักฐานการชําระเงิน

วิธีการแจงความจํานงใชสิทธิ :
ผูจองซื้อยื่นเอกสารการจองซื้อตามสถานที่ตดิ ตอในการจองซื้อขางตน โดย ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน
“ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ BFIT” ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิตบิ ุคคล จะตองลงนามโดยผูม ีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) พรอมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุนหรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการไดรับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการ
จอง (สําเนาเอกสารแสดงตนของบุคคลธรรมดา/ นิตบิ ุคคล) ดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ตองแนบสําเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือใน
กรณีที่ไมมีบัตรประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสาร
ทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบ
สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่มีผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบาน
ของผูเยาวพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : ตองแนบสําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

•

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : ตองแนบสําเนาหนังสือสําคัญจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห
สนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

วิธีการชําระเงิน :
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวธิ ีชําระเงินดังนี้
• หากจองซื้อในวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแตเวลา
9.00 น. – 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท ครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คจะตองลงวันที่ 1 หรือ 2 พฤศจิกายน 2549 เทานั้น สําหรับแคชเชียรเช็ค ให
ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549
• หากจองซื้อในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 หลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือ เงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย
จํากัด เพือ่ การจองซื้อหุนตามสิทธิ” พรอมทั้งระบุชอื่ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพททตี่ ิดตอไดไวดา นหลัง
สําหรับผูชําระดวย การชําระเงินโดยการโอนเงินสดมีรายละเอียดการชําระเงินดังตอไปนี้
- บัญชี “บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด เพื่อการจองซื้อหุนตามสิทธิ”
- บัญชีออมทรัพย เลขที่ 001-4-03756-3 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา สํานักเพชรบุรี
กรณีผูจองซื้อประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อ โดยการหัก ATS
1. ตองเปนผูจองซื้อที่มีบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพยกบั บริษทั หลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด เทานั้น และ
2. ตองเปนผูจองซื้อที่มีบัญชีกบั บมจ. ธนาคาร นครหลวงไทย เทานั้น และ
3. ตองเปนผูจองซื้อที่ไดรบั การอนุมัตใิ หหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) กับ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย แลวเทานั้น
********************************

******* ขอความกรุณาลงวันที่ในเช็ควันที่ 1 หรือ 2 พฤศจิกายน 2549 *******
*** เพื่อใหเปนไปตามหนังสือของ กลต. ที่ ธ.(ว) 21/2545 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2545 ซึ่งขอความรวมมือในการ
ปองกันการใชชื่อบุคคลอื่น (Nominee) ในการจองซื้อหลักทรัพยแทน จึงขอใหผูจองซื้อโปรดอยาใชเช็คฉบับ
เดียวกัน หรือเช็คที่มีเลขที่เรียงเปนชุดเดียวกันในการชําระคาจองซื้อ และโปรดอยานําหลักทรัพยที่จองซื้อเขา
ฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเดียวกัน

เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคารแหงประเทศไทย
ผูถือหุนของ BFIT ที่ถือหุนตั้งแต 1,000,001 หุนขึ้นไป จะไมสามารถจองซื้อหุน BSEC
ในสวนของการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป (IPO) ได
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากผูจองซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

