บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

:
:
:

มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาเสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหุนสามัญที่เสนอขาย

:
:
:

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํ า นวน 35,000,000 หุ น (ซึ่ ง คิ ด เป น รอ ยละ 23.33 ของ
จํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยได ทั้ ง หมดของบริษั ท ภายหลั ง การ
เสนอขายในครั้งนี้)
1.00 บาท
2.86 บาท
100,100,000 บาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนในครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 และขอ 5.2.2 โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

:
:
:

ไมต่ํากวา 28,000,000 หุน
ไมเกิน 2,000,000 หุน
5,000,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยน
แปลงจํา นวนหุ น สามั ญ ที่ จัด สรรให แ กนั ก ลงทุ น แต ล ะประเภทเพื่ อ ให ก ารจองซื้อ หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ครั้งนี้ ป ระสบ
ความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุม
บุคคลทั้งสามดังกลาวขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอ
นักลงทุนรายยอยทั่วไป
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ไดแก ลูกคาที่ทําการซื้อขาย
หลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และ
ผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ ทั้งติดตอในปจจุบัน เคยติดตอ และผูที่คาดวาจะไดติดตอ
ของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และ/หรือขอ 5.2.2 ทั้งนี้ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนาย
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และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)

ธนาคารพาณิชย
บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัด
การโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (ก) ถึงขอ (ฏ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น
ผูมีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัท เชน ลูกคาทั้ง
ทางตรงและทางออม พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคาและเจาหนี้การเงิน บุคคลที่ใหคําแนะนํา และ/หรือ เปนที่
ปรึกษาของบริษัท ผูมีสวนรวมในการสนับสนุนการทําธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน เคยติดตอ และผูที่จะได
ติดตอในเชิงพาณิชยกับบริษัท เปนตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1
1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 35,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียม
กับหุนสามัญที่จําหนายแลวของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผล
การพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นแบบคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแลว
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 และบริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณ
สมบัติของบริษัทแลว เห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
รับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 การที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ยกเวน
คุณ สมบัติตามขอ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา
300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอย
กวา 1 หนวยการซื้อขาย ดังนั้น บริษัทยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนสามัญของบริษัทจะเปนเหตุใหมี
คนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอน ลงลายมือชื่อของผูโอนกับ
ผูรับโอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยืนยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียน
การโอนหุ น แตจะใช ยืน ยัน บุ ค คลภายนอกไดเมื่อ บริษั ท ได ล งทะเบี ยนการโอนหุน เรียบรอ ยแลว โดยบริษั ท จะลง
ทะเบี ยนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวัน ไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษั ท เห็น วาการโอนหุ น นั้น ไมถูกตอ ง
สมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองภายใน 7 วัน
หากบริษัทเขามาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลัก
ทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ใชวิธีกําหนด
ตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษั ทอื่น ๆ ที่สามารถอางอิงได (Market Comparable) เปรียบเทียบกับ P/E Ratio
ของหมวดพัฒ นาอสังหาริมทรัพยในระยะเวลา 30 วันยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 – 30 พฤศจิกายน
2548 อยูที่ 11.36 เทา โดยบริษัทไดกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ คือ 2.86 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวน
ราคาหุนตอกําไร (P/E Ratio) ที่ 10.59 เทา โดยนํากําไร 9 เดือนแรกของป 2548 มาคํานวณเสมือนเต็มปและคํานวณ
จากจํานวนหุนภายหลังการเสนอขายตอประชาชนครั้งนี้จํานวน 150 ลานหุน
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-

ไมมี –
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5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร
179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเฆม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2286-3999 โทรสาร 0-2286-6333

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 ดิออฟฟคเศศ แอท เซนทรัลเวิลด
ชั้น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1000
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14,18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261
บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
เลขที่ 999/9 ดิออฟฟคเศศ แอท เซนทรัลเวิลด
ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

สวนที่ 3 - 4

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

5.2.3

ผูประสานงานการจัดจําหนาย
บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด
ชั้น 26 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร
179/108 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเฆม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222

5.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชน จํานวน 35,000,000 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดย
มีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ประเภทรับประกันผลการจัดจําหนายอยางแนนอน
ทั้งจํานวน (Firm Underwriting Basis) และบริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูประสานงานการจัดจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.3 เปนผูประสานงานการจัดจําหนายหุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
หนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หลักทรัพย และผูประสานงานการจัดจําหนาย
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษั ท ตกลงจา ยเงิน คา ตอบแทนการจั ด จํ า หนา ยและรับ ประกั น การจํ า หน า ยให แ ก ผู จั ด การ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และขอ 5.2.2 และผูประสานงานการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เปนจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 3,300,300 บาท โดยบริษัทจะชําระภายใน 7 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับชําระเงินคาจองซื้อหุนจากผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายครบถวนตามวิธีการที่ตกลง
กับบริษัท
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหลักทรัพยที่บริษัทจะไดรับ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
หุนจํานวน 35,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.86 บาท
100,100,000 บาท
3,300,300 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ
96,799,700 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน
2.77 บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
สวนที่ 3 - 5

50,000 บาท
80,000 บาท

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน1
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายประมาณ
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ และการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุนประมาณ
คาที่ปรึกษาอื่น ๆ
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ

25,000 บาท
50,000 บาท
3,300,000 บาท
54,000 บาท
430,000 บาท
1,900,000 บาท
111,000 บาท
6,000,000 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับ หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย และสํานักงานใหญและสาขาของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 หรือขอ 5.2.2 ในเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับถึงวันที่ 16 ธันวาคม
2548
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับ หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ในเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช
บังคับถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2548
สําหรับผูมีอุปการคุณ
สามารถติดตอขอรับ หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ในเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช
บังคับถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2548
ทั้ ง นี้ ผู จ องซื้ อ สามารถดาวน โ หลด (Download) ร า งหนั ง สื อ ชี้ ช วนจาก Website ของสํ า นั ก งานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนครั้งนี้ได
กอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ผู จั ด จํ า หน า ยและรับ ประกั น การจํ า หน า ย และ
ผูประสานงานการจัดจําหนาย ตามที่ระบุ ไวในขอ 5.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะ
1

ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
สวนที่ 3 - 6

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

กรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ที่ กธ. 14/2546 เรื่อ งหลั ก เกณฑ เงื่อ นไขและวิ ธี ก ารในการจั ด
จําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิให
จัดสรรหุนให ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.37/2544 วาดวยการจอง การ
จัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปน
การจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
การจัดสรรหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ การจัดสรรใหแก (1) บุคคลทั่วไป จํานวน ไมต่ํา
กวา 28,000,000 หุน (2) นักลงทุนสถาบัน จํานวน ไมเกิน 2,000,000 หุน และ (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน
5,000,000 หุน ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัท
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จใน
การขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนในครั้งนี้ เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5(3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลทั่วไป จํานวนไมต่ํากวา 28,000,000 หุน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 และ/หรือขอ 5.2.2
โดยจะจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณ ผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาหรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ ของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่น
ๆ ตอไป โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคล
ใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปแตละราย จะมีจํานวนขั้นต่ํา 100 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณ
ของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 5.2.1 และ/หรือขอ 5.2.2
ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนสถาบัน จํานวนไมเกิน 2,000,000 หุน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพิ นิจของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 5.2.1 โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอย
เทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันแตละราย
จะมีจํานวนขั้นต่ํา 100 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน

สวนที่ 3 - 7

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

หากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูมีอุปการคุณ จํานวน 5,000,000 หุน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของ
บริษัท โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคล
ใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณ ของบริษัทแตละราย จะมีจํานวนขั้นต่ํา 100 หุน และเพิ่มเปน
จํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อ
5.7.1

สําหรับบุคคลทั่วไป

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)
ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
− ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
คํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปก
ครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับ
รองสําเนาถูกตอง)
− ผู จองซื้อประเภทบุ คคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาใบต างดาวหรือหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวา
สามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
− ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
− ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)
เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือ สํานักงานหรือสาขาของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือขอ
5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2548
(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้
− หากทําการจองซื้อในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน
เงิน โอนผ า นรายการอั ต โนมั ติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ ค ดราฟต หรือ
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครฯ ไดภายใน 1 วันทําการถัดไป โดยหากชําระเปน
เช็คใหลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548 เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค ใหลงวันที่ภายหลัง
วันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 15 ธันวาคม 2548
− หากทําการจองซื้อในวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 หรือขอ 5.2.2 พรอมระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังเช็ค ดราฟต
หรือแคชเชียรเช็ค โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ
“บัญ ชีจองซื้อหุน บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญ ชี 161-5-50652-2 ประเภทบัญ ชี ออมทรัพย ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางเขน ตอไป
(ง)
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามี
การชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตาม ขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ
ขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2548
(จ)
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับ
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ประกันการจําหนาย แตละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1
(ก) – (ง) ได
5.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)
ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับ
ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
− ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
− ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)
เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
15 - 16 ธันวาคม 2548
(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้
− หากทําการจองซื้อในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน
เงิน โอนผ า นรายการอั ต โนมั ติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เช็ ค ดราฟต หรือ
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครฯ ไดภายใน 1 วันทําการถัดไป โดยหากชําระเปน
เช็คใหลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548 เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค ใหลงวันที่ภายหลัง
วันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 15 ธันวาคม 2548
− หากทําการจองซื้อในวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น
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ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมสั่งจายเขาบัญ ชีชื่อ
“บัญ ชีจองซื้อหุน บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญ ชี 161-5-50652-2 ประเภทบัญ ชี ออมทรัพย ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางเขน พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไว
ดานหลังเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็ค
(ง)
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามี
การชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 15 - 16 ธันวาคม
2548
(จ)
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง)
5.7.3

สําหรับผูมีอุปการคุณ

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)
ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
− ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
คํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปก
ครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับ
รองสําเนาถูกตอง)
− ผูจองซื้อประเภทบุ คคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาใบตางด าวหรือหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวา
สามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
− ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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− ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)
เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
15 – 16 ธันวาคม 2548
(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้
− หากทําการจองซื้อในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน
เงิน โอนผ า นรายการอั ต โนมั ติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ ค ดราฟต หรือ
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครฯ ไดภายใน 1 วันทําการถัดไป โดยหากชําระเปน
เช็คใหลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548 เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค ใหลงวันที่ภายหลัง
วันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 15 ธันวาคม 2548
− หากทําการจองซื้อในวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมาย
เลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็ค โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการ
โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหุน บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี
161-5-50652-2 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางเขน ตอไป
(ง)
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามี
การชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 15 - 16 ธันวาคม
2548
(จ)
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ง)
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5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1

สําหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ใหการจัดสรร
อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แตละรายตามที่ระบุในขอ 5.2.1 หรือขอ 5.2.2
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันใหการจัด
สรรอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 5.2.1
5.8.3

สําหรับผูมีอุปการคุณ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณใหการจัดสรร
อยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับเงินคาจองซื้อคืน
ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
สําหรับบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการคุณ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จองซื้อผานตน
โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ
และสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้ง
นี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะ
ตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมได
รับการจัดสรรที่คืนใหนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยาง
ไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
บริษัทจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยมีขอตกลงรวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายในการดําเนินการดังกลาว โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับ
สวนที่ 3 - 13
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จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา
14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะตองดําเนินการ
ชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรที่
คืนใหนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด
ๆ อีกตอไป
5.9.2

ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนทีจ่ องซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการคุณ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการคืนเงินสวนตาง
คาจองซื้อหุนในสวนที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมี
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในสวน
ที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
โดยคํานวณจากจํานวนเงินนั้น ๆ นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดัง
กลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในสวนที่ไดรับการจัดสรร
และเงินคาจองซื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในสวนที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อ
หุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
บริษัทจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในสวนที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อสําหรับ
การจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยมีขอตกลงรวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในการ
ดําเนินการดังกลาว โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จอง
ซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินสวนตางคาจองซื้อ
หุนในสวนที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภาย
ในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจะตองดําเนินการ
ชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินนั้น ๆ นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงิน
สวนที่ 3 - 14
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สวนตางคาจองซื้อหุนในสวนที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนใน
สวนที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.9.3

ในกรณีผูจองซือ้ ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชําระเงินคาจอง
ซื้อหุนตามเช็คที่จายคาจองซือ้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการคุณ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่ง
เปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรร
เนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจอง
ซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุใน ขอ 5.2.1 หรือ ขอ 5.2.2 ภายใน 14 วัน หลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
บริษัทจะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
เพื่อผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไดสามารถดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมได
รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับ
บริษัท โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหนําหุนที่ตนได
รับการจัดสรรเขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัท เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับ
กรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งจะทําใหผูจองซื้อไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
จนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Script System)
บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อที่ไดรับ
สวนที่ 3 - 15
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การจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่ง
อาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญ ไวในบัญ ชีของบริษัทหลักทรัพ ยซึ่งผูจองซื้อมีบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพ ยอยู
(Scriptless System) กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพย
นั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุมัติใหหุนสามัญของบริษัททํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจา
ของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.3 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 (Scriptless System) กรณีนี้
บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อนุมัติใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญ
ออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะ
มีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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