บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จํานวน 50,000,000 หุน คิดเปนรอยละ
23.8 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ลักษณะหลักทรัพยที่เสนอขายมี
ดังนี้

1.2

ผูเสนอขาย

:

ที่อยูผูเสนอขาย

:

ลักษณะหลักทรัพย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

:
:

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขายหุนละ
มูลคารวม

:
:
:

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (บริษัท)
Demco Public Company Limited
59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย
อําเภอเมือง ปทุมธานี
12000
โทรศัพท 0-2959-5811-5
โทรสาร 0-2959-6738
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
50,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 23.8 ของหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุนใน
ครั้งนี้
1 บาท
3.05 บาทตอหุน
152,500,000 บาท

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขาย ดังนี้
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ
(ก) นักลงทุนสถาบัน

10,000,000
37,500,000
2,500,000

หุน
หุน
หุน

หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 44/2543 เรื่อง
การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย ขอ 3(5) (ก)-(ฐ) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 (ก)
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(ข) บุคคลทั่วไป

(ค) ผูมีอุปการะคุณ

หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งไมใชนักลงทุน
สถาบันตามที่ไดระบุไวขางตน แตเปนลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขาย
หลั ก ทรัพ ย ลูก คา ดา นวาณิ ช ธนกิจ หรือ ผูมี อุป การะคุณ ไม ว า
ทางตรงหรือทางออม ไดแก บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ
ผู ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การทํ า ธุ ร กิ จ และผู แ นะนํ า ทางธุ ร กิ จ
หลักทรัพยหรือธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจทั้งที่ติดตอ
ได ใ นป จ จุ บั น หรื อ เคยติ ด ต อ หรื อ ผู ที่ ค าดว า จะได ติ ด ต อ ของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย และบริ ษั ท ในเครื อ ของ
ผูจัดการการจัดจํา หนา ยและรับประกั นการจํา หนา ยหรือผูจัด
จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย โดยนั ก ลงทุ น ประเภท
บุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รั บ ประกั น การจํ า หน า ยหรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การ
จําหนาย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2
หมายถึ ง บุ ค คลธ รรมดา และ/ หรื อ นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ทํ า
คุณประโยชน ใหคําแนะนํา หรือใหความชวยเหลือในทางใดๆ
ไมวาโดยตรงหรือโดยออมตอบริษัท เชน ผูมีความสัมพันธทาง
การคา ลูกคา เจาหนี้การคา เปนตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 (ก)

ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
อยา งไรก็ดี ผูจัด การการจัดจํา หนายและรับประกัน การจําหนา ย ขอสงวนสิ ทธิ ในการใช ดุลยพิ นิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภท (ก) และ (ข) เพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยโดยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจาก
กลุมบุคคลขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว และสามารถกระจายหุนในวงกวางได
อยางเพียงพอแลว
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 50,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชนเทาเทียม
กับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ โดยมีสิทธิในการรับเงินปนผลจากผลการดําเนินการไตรมาส 3 ป
2549 เปนตนไป
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพยฯ) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาต
และเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยฯเมื่อวันที่ 9 สิหาคม 2549 และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส
จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถ ว นตามข อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย เรื่ อ ง การรั บ หุ น สามั ญ หรื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป น หลั ก ทรั พ ย จ ด
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ทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่ง
บริษัทจะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระ
แลว โดยที่ผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ดังนั้น กรณีนี้ จึงยังคงมีความ
ไมแนนอนวาบริษัทจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการรับหุนสามัญของบริษัท เปน
หลักทรัพยจดทะเบียน

2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับ
โอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการ
โอนหุนแลว แตจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนดังกลาวไวในสมุดทะเบียนหุน
แลวเทานั้น บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวา
การโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัท จะแจงแกผยู ื่นคํารองขอภายใน 7 วัน เมื่อหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ การโอนหุนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จะกระทําโดยการประเมินมูลคาหลักทรัพย
ของบริษัทดวยการใชวิธีกําหนดมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่สามารถอางอิงได (Market Comparable)
ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของบริษัทไมสามารถเทียบเคียงไดโดยตรงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อยางไรก็ดี หากพิจารณาอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E
Ratio) เฉลี่ยของหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีคา
เทากับ 8.76 เทา ราคาเสนอขายหุนของบริษัทีที่ 3.05 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน
เทากับ 5.62 เทา โดยกําไรตอหุนคํานวณจากกําไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกป 2549 หาร 3 คูณ 4 เพื่อหาประมาณ
การกําไรสุทธิของป 2549 หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดหลังเสนอขายตอประชาชน จํานวน 210 ลานหุน ซึ่ง
เทากับ 0.54 บาทตอหุน

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
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5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
175 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

1. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร
ชั้น 14 18 และ 19 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 0-2611-9222
โทรสาร 0-2216-9261
2. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
ชั้น 29 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777
โทรสาร 0-2632-0741
3. บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 540 อาคารเมอรคิวรี่
ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท 0-2658-5800
โทรสาร 0-2658-5799
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายตอประชาชนจํานวน 50,000,000 หุน ตามจํานวนและราคาที่ระบุในขอ 1
และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหุนตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 รับประกันการจําหนายประเภทรับประกัน
ผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหุน

สวนที่ 3 หนาที่ 4

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,575,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระภายใน 7 วัน
นับแตวันปดการขาย
จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 50,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.05 บาท

152,500,000

บาท

6,887,400

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ (หลังหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 145,612,600

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน (หลังหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ

2.91

บาท

50,000

บาท

122,000

บาท

25,000

บาท

4,575,000

บาท

คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

75,400

บาท

คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

40,000

บาท

คาใชจายอื่นๆ* โดยประมาณ

2,000,000

บาท

รวมคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย

6,887,400

บาท

หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

*คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย และคาโฆษณาประชาสัมพันธ
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ผู ป ระสงค จ ะจองซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ น สามั ญ ได ที่
สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไดตั้งแต เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 16:00 น.
ของวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2549
ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทสามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูล
ไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและใบ
จอง เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมี
ผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขายจากเว็บไซตชื่อดังตอไปนี้ www.sec.or.th และ www.asiaplus.co.th
และสามารถทําการดาวนโหลดใบจองซื้อหุนสามัญจากเว็บไซต www.asiaplus.co.th
5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว และจะไม
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือ

สวนที่ 3 หนาที่ 5

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
จากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
กจ.37/2544 วาดวยการจอง การจัดจําหนายและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหมและ กธ. 14/2546 วา
ดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ จัดสรรใหแก (ก) นักลงทุน
สถาบันจํานวน 10,000,000 หุน (ข) บุคคลทั่วไปจํานวน 37,500,000 หุน (ค) ผูมีอุปการคุณ จํานวน
2,500,000 หุน
ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภท (ก) และ (ข) เพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จใน
การขายสูงสุด
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 10,000,000 หุน ใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ
100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขัอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของนัก
ลงทุนประเภทสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 37,500,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะ
ทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหาก
ยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 2,500,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทําการจัดสรร
หุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แต
ตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และตองเปนทวีคูณของ 100
หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุในขอ 5.2 (ก) ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 วันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2549
โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

สวนที่ 3 หนาที่ 6

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม
ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมี
อํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือ
เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและ
ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ไมเกินวันที่ 4 ธันวาคม 2549
และขีดครอมสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน” เลขบัญชี
142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามขอ
5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจอง
ซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระเงินคาจองซื้อหุนเปน แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนํายื่นระหวาง
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2549 และหากยื่นในวันที่ 6 ธันวาคม 2549
จะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจํา หนา ยจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุน
สามัญ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ” เลขที่บัญชี 165-5-60700-8 ประเภทบัญชี
ออมทรัพยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อหุนละขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.1 (ก) – (ค)
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100
หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันที่ 4
และ 6 ธันวาคม 2549 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม
ลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
ผูจองซื้อบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูจองซื้อกรณีผูจองซื้อมิไดถือสัญชาติไทยพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ผูจองซื้อนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยและมี
อายุ ไ ม เ กิ น 1 ป พร อ มรั บ รองสํา เนาถู ก ต อ งโดยผู มี อํา นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราบริษัท (ถามี) และสําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือ
เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและ
ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ไมเกินวันที่ 4 ธันวาคม 2549
และขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับ ประกัน การจํา หนา ย ตามที่ร ะบุ ไ วใ นข อ 5.2 พรอ มทั้ง เขีย นชื่อ นามสกุล ที่อ ยู และเบอร
โทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงค
ใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใช
บังคับแลวในวันจองซื้อ
(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจอง
ซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2 ใน
กรณีชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟท จะตองนํายื่นระหวางเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2549 และ
หากยื่นในวันที่ 6 ธันวาคม 2549 จะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อ
รวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัท เด็มโกจํากัด (มหาชน) ” เลขที่บัญชี 165-560700-8 ประเภทบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อหุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู
จัดจํา หนายและรับประกันการจํา หนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.2 (ก) – (ค)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณ
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณ
ของ 100 หุน สามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุในขอ 5.2
(ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 วันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2549
โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม
ลงลายมือชื่อ และแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน
หรือสํ า เนาหนังสือเดิน ทางของผูจองซื้อกรณีผู จองซื้อมิไ ดถื อสัญ ชาติ ไ ทยพร อมรั บรองสํา เนา
ถูกตอง
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือ
เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและ
ต อ งสามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได จ ากสํ า นั ก หั ก บั ญ ชี เ ดี ย วกั น โดยลงวั น ที่ ต ามวั น ที่ ไ ม เ กิ น วั น ที่ 6
ธันวาคม 2549 และขีดครอมสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อ
หุน” เลขบัญชี 142-306744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสาทร พร อ มทั้ ง เขี ย นชื่ อ นามสกุ ล ที่ อ ยู และเบอร โ ทรศั พ ท ที่ ติ ด ต อ ได ไ ว ข า งหลั ง เช็ ค
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงค
ใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ ังกลาวมีผลใชบังคับ
แลวในวันจองซื้อ
(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจอง
ซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค
แคชเชี ย ร เ ช็ ค หรื อ ดร า ฟท จะต อ งนํา ยื่ น ระหว า งเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวั น ที่ 4
ธันวาคม 2549 และหากยื่นในวันที่ 6 ธันวาคม 2549 จะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสด
หรือเงินโอนเทานั้น โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอน
เงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัท เด็มโกจํากัด (มหาชน)” เลขที่
บัญชี 165-5-60700-8 ประเภทบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ค) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อหุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน
ตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.3 (ก) – (ค)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หากมีผูจองซื้อหุนเกินกวาสัดสวนหุนที่จะจัดสรรใหที่ระบุในขอ 1 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ
5.2 จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุในขอ 5.6 สําหรับผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหรือไดรับจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับคืนเงินคาจองซื้อตามรายละเอียดในขอ 5.9
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจั ด จํา หนา ยหลั ก ทรัพ ยต ามที่ ร ะบุ ไ วใ นขอ 5.2 จะดํา เนิน การคื น เงิน คา จองซื้อ โดยไม มีด อกเบี้ย หรือ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อ
ที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับบุคคลทั่วไป และผูมีอุปการะคุณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อสําหรับบุคคลทั่วไป ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงิน
คาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
คืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคา
จองซื้อหุนหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ
จะทําการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ อันเนื่องมาจากการไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคาจองซื้อหุนหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตอง
ติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุน ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ
ในกรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป
และผูมีอุปการะคุณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อ
หุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ นกําหนดเวลา
14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวา
ผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ
อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ไดเ ปดบัญชีฝากหลักทรัพ ยกับบริษัท ศูน ย รับฝากหลักทรัพ ย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถ
ใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้
เพื่อใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหุนเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั้นลง และ
เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุน
ของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะ
ขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณี ดังตอไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร
ในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของ
บริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับ
ชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ค) แทน
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัท
เด็มโกจํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดําเนินการเก็บรักษาหุนดังกลาวไวในบัญชีของ
บริษัท และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผู
จองซื้อหุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหากผูจองซื้อราย
ใดตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัท เด็มโกจํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
รายนั้นสามารถติดตอไดบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ การถอนหุนสามัญที่
ฝากไวในบัญชีของบริษัท เด็มโกจํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ
ดังนั้นผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนไดทันภายในวันที่หุนของบริษัทเริ่มทํา
การซื้อขายไดวันแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ค) กรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุน
ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุน
ที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจาก
ที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
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