บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนของ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายละเอียดดังนี้

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขายประชาชน

มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาเสนอขายตอประชาชนหุนละ
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

: จํานวน 20,000,000 หุน โดยหุนออกใหมที่เสนอขายคิด
เปนรอยละ 20.00 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
1.00 บาท
:
3.10 บาท
:
62,000,000 บาท
:

1.2

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย จํานวน 20,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.10 บาท ซึ่งมีสัดสวนการเสนอขาย เปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัด
จําหนายหรือผูจัดจําหนาย
เสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
รวม

:

15,800,000 หุน

79.00 %

:
:
:

2,000,000 หุน
2,000,000 หุน
200,000 หุน
20,000,000 หุน

10.00 %
10.00 %
1.00 %
100.00 %

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่ง
มิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไวขางลาง แตเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
หรือผูที่มีอุปการคุณไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหารและผู
มีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะได
ติดตอ ซึ่งจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้จะไมจัดสรรใหกับบุคคลตามขอ 5.6
และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
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จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยการจัดสรรใหแกบุคคลใด ในจํานวนมากนอยเทาใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชนที่ไดรับ เคยไดรับ หรือคาดวาจะไดรับตอจากบริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน
นัก ลงทุน ประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุน รายใหญ ที่มีลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ง ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.44/2543 ที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง 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
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแตหนึ่งรอยลาน
บาทขึ้นไป
(ฑ) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) ถึง (ฐ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด
(ฒ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฑ) โดยอนุโลม
(ณ) ผูลงทุนที่ไมใชผูลงทุนสถาบัน ซึ่งซื้อหลักทรัพยตามที่ผูเสนอขายหลักทรัพยไดเสนอขายหลักทรัพยนั้นใน
มูลคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัท ไทย เอ็น
ดี ที จํากัด (มหาชน) เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุน
ขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ และพนักงานของผูมี
อุปการคุณของบริษัท รวมถึงพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ.37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย
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หลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลและ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่ไดมารวมรับฟงการเสนอขอมูลของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด
(มหาชน) และไดรับ ”ใบยืนยันการรับฟงการเสนอขอมูลของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)” โดยสามารถรับใบ
ยืน ยัน ฯ ดังกลา วไดใ นงานเดิน สายพบปะนักลงทุ น ของบริษัท ใน 6 จัง หวัด ได แ ก กรุ งเทพมหานคร ชลบุรี เชี ย งใหม
ขอนแกน สงขลา และนครราชสีมา โดยใบยืนยันฯ 1 ใบ สามารถแสดงสิทธิพิเศษในการรับจัดสรรหุนจํานวน 1,000 หุนใน
วันจองซื้อ ซึ่งผูที่มารับฟง 1 คนจะไดรับใบยืนยันฯ เพียง 1 ใบ และจะตองประทับตราวาไดรับฟงการนําเสนอขอมูลของ
บริษัท ทั้งนี้บุคคลทั่วไปที่มารับใบยืนยันฯ จะตองมาแสดงความจํานงพรอมหลักฐานตอผูจัดการการจัดจําหนายในวันจอง
ซื้ออีกครั้ง พรอมทั้งปฎิบัติตามขั้นตอนการจองซื้อตามขอ 5.7 จึงถือวาการจองซื้อนั้นสมบูรณ
ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยเนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้ง
นี้มีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 20,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษัททุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทไดยื่น
คําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ใหพิจารณารับหุน
ของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท แอส
เซท โปร แมเนจเม น ท จํา กั ด ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ได พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบริ ษั ท แล ว พบว า
บริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามข อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย 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 ดทะเบี ย น พ.ศ.2544 ลงวั น ที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว น คุ ณ สมบั ติ
ต า ม ข อ 5 ( 3 ) เ รื ่ อ ง ก า ร ก ร ะ จ า ย ก า ร ถื อ หุ น ร า ย ย อ ย เ มื่ อ บ ริ ษ ั ท ไ ด จํา ห น า ย หุ น ต อ ผู มี อ ุ ป ก า ร คุ ณ ข อ ง
ผู จั ด การการจั ด จํา หน า ยหรื อ ผู จั ด จํา หน า ย นั ก ลงทุ น ประเภทสถาบั น ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท จะทํา ให
บริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามเกณฑ ก ารกระจายหุ น รายย อ ยแล ว โดยบริ ษั ท จะดํา เนิ น การให ต ลาด
หลั ก ทรั พ ย รั บ หุ น เป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นต อ ไป
2 ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัท จะกระทํามิได
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวา
รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยืนยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว
แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14
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วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอ
ภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3 ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ จะกําหนดราคาเสนอขาย โดยการ
ประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัท ตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่สามารถอางอิงได (Market Comparable)
โดยพิจารณาถึงอัตราสวนราคาตอกําไร (Price to Earning Approach) ทั้งนี้ราคาหุนสามัญที่เสนอขาย 3.10 บาทตอหุน
คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไร (Price to Earning Ratio) โดยใชกําไรสุทธิตอหุน 12 เดือนลาสุด (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2549 ถึง 30 มิถุนายน 2550) ถัวเฉลี่ยดวยจํานวนหุนทั้งสิ้น 100,000,000 ลานหุน (Fully Diluted) ที่ 11.30 เทา ขณะที่
อัตราสวนราคาตอกําไร (Price to Earning Ratio) ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2550 เทากับ 11.65
4 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –
5 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท. 0-2285-0060 โทรสาร. 0-2285-0536
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 14 หอง เอ, ชั้น 16 หอง บี-ซี, 1-4
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2200-2000
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บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 87/2 ชั้น 18 และ 39 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท. 0-2648-1111 โทรสาร. 0-2648-1000
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคารสํานักงานเซ็นทรัล เวิลด ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท. 0-2643-2447-8 โทรสาร. 0-2643-2499
บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17-19
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท. 0-2658-9000 โทรสาร. 0-2658-9292
5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ผูจัดจําหนายและประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปน
ผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 20,000,000 หุน ตามราคาที่
ปรากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 รับประกันการจัดจําหนายภายใตเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
(ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,860,000 บาท โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแตวัน
ปดการเสนอขาย
(ค) จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํานวน 20,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.10 บาท
62,000,000 บาท
1,860,000 บาท
หัก ประมาณการคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับประมาณ
60,140,000 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับตอหุน ประมาณ
3.01 บาท
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5.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
49,600 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
55,000 บาท
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
1,860,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
100,000 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
25,000 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
100,000 บาท
2,00,000 บาท
คาใชจายอื่น ๆ** โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
4,239,600 บาท
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
**คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน

5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ประชาชนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพยไดที่สํานักงาน และสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตหนังสือชี้
ชวนมี ผ ลบั ง คั บ ใช ทั้ ง นี้ ประชาชนสามารถดาวน โ หลด (Download) หนั ง สื อ ชี้ ช วนจาก Website ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้
ไดกอนการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท ไทย เอ็น ดี ที จํา กัด (มหาชน) ที่เสนอขายใหแ กบุคคลทั่ว ไปในครั้ง นี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่
เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546
และจะไมจั ดสรรหุ น สามัญ ที่ เสนอขายใหแ กบุคคลที่บ ริษัทถูกหา มมิใ หจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่
19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุน
ทั้งหมด
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ (1) เสนอ
ขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย จํานวน 15,800,000 หุน (2) นักลงทุนประเภทสถาบัน
จํานวน 2,000,000 หุน และ (3) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 2,000,000 หุน (4) เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
จํานวน 200,000 หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจใน
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การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จใน
การขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการ
จัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ตามขอ 5.2 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและผู
จัดจําหนาย ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน
กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามขอ 5.2 และหากยอดการ
จองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อ
หุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด
(มหาชน) หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอย
เทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย ตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณ
ของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.4 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทํา
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอด
การจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย ตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปด
รับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7

วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
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ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณฑสนธิ
(MemorandumAffidavit) และขอบังคับของบริษัท (Articles of Association) ที่ออกไมเกิน 1
ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
นั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน และสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 - 18
กันยายน 2550
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน
ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 14 กันยายน 2550 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 17 กันยายน 2550 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”)
หรือดราฟท
และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 14 กันยายน 2550
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หรือวันที่ 17 กันยายน 2550 เทานั้น และหากชําระเปน แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลง
วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 17 กันยายน 2550
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กันยาน 2550 และใน
วันที่ 18 กันยายน 2550 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจอง
โดยชําระเปนเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติ
ซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ
เทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จาย เขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนิน การโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญของ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 0402-50999-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3)
มายื่นความจํานงของจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ
5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 - 18 กันยายน 2550
(5) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขา
บัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจอง
ซื้อหุนรายที่ ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียก
เก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ
5.7.1 (1) - (4)
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการะคุณอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการ
ดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ

สวนที่ 3 – หนาที่ 9

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณฑสนธิ (Memorandum) และขอบังคับของ
บริษัท (Articles of Association)หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน
1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
นั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที่ 14 – 18 กันยายน 2550
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน
ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 14 กันยายน 2550 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 17 กันยายน 2550 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”)
หรือดราฟท
และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 14 กันยายน 2550
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หรือวันที่ 17 กันยายน 2550 เทานั้น และหากชําระเปน แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลง
วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 17 กันยายน 2550
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กันยาน 2550 และใน
วันที่ 18 กันยายน 2550 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจอง
โดยชําระเปนเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติ
ซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ
เทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จาย เขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนิน การโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญของ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 0402-50999-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3)
มายื่นความจํานงของจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 18 กันยายน 2550
(5) ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อ
ทุกรายเขาบัญชีของผูจดั การการจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจอง
ซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) - (4)
5.7.3 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
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 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) และหลักฐานใบยืนยันฯ ที่ลงนาม
รับรองอยางถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และหลักฐานใบยืนยันฯ ที่ลงนามรับรองอยางถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบคุ คลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองและหลักฐานใบ
ยืนยันฯ ที่ลงนามรับรองอยางถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณฑสนธิ (Memorandum) และขอบังคับของ
บริษัท (Articles of Association)หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน
1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
นั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองและหลักฐานใบยืนยันฯ ที่ลงนามรับรองอยางถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที่ 14 – 18 กันยายน 2550
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน
ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 14 กันยายน 2550 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 17 กันยายน 2550 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”)
หรือดราฟท
และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 14 กันยายน 2550
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หรือวันที่ 17 กันยายน 2550 เทานั้น และหากชําระเปน แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลง
วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 17 กันยายน 2550
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กันยาน 2550 และใน
วันที่ 18 กันยายน 2550 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจอง
โดยชําระเปนเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติ
ซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ
เทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จาย เขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไว
ดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ
ของ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 040-2-50999-8 ประเภทบัญชีออม
ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3)
มายื่นความจํานงของจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 18 กันยายน 2550
(5) ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อ
ทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจอง
ซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็คหรือ
ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) - (4)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย
และผูจัดจําหนาย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัด
จําหนายและผูจัดจําหนาย หรือการมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายในอนาคต หรือการมี
ธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย เปนตน

สวนที่ 3 – หนาที่ 13

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

5.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.3 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการของบริษัท หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.8.4 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการ
การจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผู
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และ
จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้
กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
สงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ
หุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด
ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือ
วาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยสั่งจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจอง
ซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ หุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดใ น
กําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รบั ผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ย
ใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพน
กําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจอง
ซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืน
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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5.9.3

ในกรณีที่ผูจ องซื้อไมไ ดรับการจัด สรรหุน เนื่ องจากปฏิบัติผิ ด เงื่อ นไขการจองซื้อ และ/หรื อ
ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจอง
ซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วันนับ
จากวันปดการจองซื้อ
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scriptless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขาย
หุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสาม
กรณี ดังนี้
5.10.1

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของผูออกหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้
บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุน
สามัญ อยู ในขณะเดี ย วกัน บริษั ท หลักทรัพ ยนั้น ก็จ ะบัน ทึกยอดบั ญ ชีจํ า นวนหุน สามัญ ที่ผูจ องซื้อฝากไว
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ ตามขอ 5.10.3 แทน

5.10.2

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่
ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญ
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5.10.3

ออกจากบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู อ อกหลั ก ทรั พ ย สมาชิ ก เลขที่ 600 ผู จ องซื้ อ สามารถติ ด ต อ ได ที่ ศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไม
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลัง
จากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
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