บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผูเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

:
:
:

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหุนสามัญที่เสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขายตอผูถือหุนสามัญราย
ยอยของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) (“TKS”)
ระยะเวลาเสนอขายตอประชาชน
สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่นๆ

:
:
:
:

:

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
123,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชน คิดเปนรอยละ 18.09 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และรอยละ 17.45
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
และการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ แกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ
ไมเกิน 57,000,000 หุน เสนอขายตอผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 8.38 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และรอยละ 8.09 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ แกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ
1 บาทตอหุน
2.90 บาทตอหุน
522,000,000 บาท
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม และ
2 – 3 มิถุนายน 2551
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2551
หุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียม
กับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.2

สัดสวนการเสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้
เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งมีสัดสวนการเสนอขาย เปนดังนี้
เสนอขายตอผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“TKS”) :
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน
:
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
:
รวม

สวนที่ 3 หนาที่ 1

ไมเกิน 57,000,000 หุน
108,000,000 หุน
15,000,000 หุน
180,000,000 หุน
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ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่
จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ TKS ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. (“ผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS”) ใน
อัตราสวน 2.78 หุนสามัญของ TKS ตอ 1 หุนของบริษัทฯ ในกรณีที่มูลคาที่ตราไวของหุน TKS เทากับ 1 บาท (หรือ 27.84 หุนสามัญ
ของ TKS ตอ 1 หุนของบริษัทฯ ในกรณีที่มูลคาที่ตราไวของหุน TKS เทากับ 0.10 บาท) และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณ
สิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ นอยกวา เทากับหรือเกินกวาสิทธิของ
ตนที่ไดรับ แตทั้งนี้ตองไมเกินกวาจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจํานวน 57,000,000 หุน
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.32/2549 ที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 (ก) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่
จัดตั้งตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัทฯ เชน ลูกคา คูสัญญา
บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอใน
ปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ และพนักงานของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึง
กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ.
37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ซึ่งจองซื้อหุนผาน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลและ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไวขางตน แตเปนลูกคา คูสัญญา
บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือผูที่มีอุปการคุณไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ
ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะได
ติดตอ ซึ่งจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) – (ข)
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ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยเนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอ
การเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายจํานวน 180,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของ
บริษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทฯ จะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2551 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ไดพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน และเห็นวาหลักทรัพยของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยเรื่องการรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวน คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด และการแตงตั้งนายทะเบียน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนของ
บริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
1.5

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง
การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและ
ผูเกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนขายหุนภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ
เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ
6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถทยอยขายหุนไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ถูกสั่งหามขาย และสามารถขายสวนที่
เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัทฯ จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะกระทํามิได หากวาการ
โอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
การโอนหุนของบริษัทฯ จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบ
ใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยืนยันกับบริษัทฯ ได เมื่อบริษัทฯ ไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยืนยัน
บุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรอง
ขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทฯ จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ จะกําหนดราคาเสนอขาย โดยวิธีการ
เปรียบเทียบมูลคาราคาตลาดที่สามารถอางอิงได (Market Comparable) ดวยอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price / Earning per
share) โดยเทียบเคียงกับอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุนของกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
และหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด ในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 จนถึงวันที่ 30
เมษายน 2551 ซึ่งมีคาเทากับ 22.76 ตามลําดับ และ 15.47 เทา ตามลําดับ ในขณะที่ราคาที่จะเสนอขายในครั้งนี้เทากับ 2.90 บาทตอหุน
โดยการกําหนดราคาเสนอขายดังกลาวใชวิธีการพิจารณาจากอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทฯ (Price / Earning per
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share) โดยมูลคากําไรสุทธิตอหุนของบริษัทฯ คํานวณจากกําไรสุทธิ 4 ไตรมาสลาสุด (ไตรมาส 2 – 4 ป 2550 และ ไตรมาส 1 ป 2551)
ซึ่งรวมแลวเทากับ 149.90 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ (Fully
Diluted) เทากับ 705,000,000 หุน ดังนั้นกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.21 บาทตอหุน ซึ่งอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนที่คํานวณได
เทากับ 13.81 เทา
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยที่ยังไมไดพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี -

5 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
หุนสามัญเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
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 เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 9, 23-25 และ 45
ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท. 0-2231-1111 โทรสาร. 0-2231-1344
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 16
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท. 0-2264-5888 โทรสาร. 0-2264-5936
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 8-9, 15-17 และ 20-21
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท. 0-2695-5000 โทรสาร. 0-2631-1709
บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 25
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท. 0-2286-3999 โทรสาร. 0-2286-7222
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บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 14 เอ และ 16
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท. 0-2200-2000 โทรสาร. 0-2632-0191
บริษัทหลักทรัพย สินเอเชีย จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท. 0-2658-9000 โทรสาร. 0-2658-9292
5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ
ผูจัดจําหนายและประกันการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอ
ขายแกประชาชนจํานวน 180,000,000 หุน ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2
รับประกันการจัดจําหนายแบบรับประกันการจัดจําหนายทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
(ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 12.55 ลานบาท โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย
(ค) จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํานวน 180,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.90 บาท
หัก คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน ประมาณ
5.4

522.00
12.55
509.45
2.83

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย
417,600.00 บาท
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
12,550,000.00 บาท
คาจัดพิมพหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
400,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
50,000.00 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
340,000.00 บาท
คาใชจายอื่นๆ** โดยประมาณ
3,000,000.00 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
16,807,600.00 บาท
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
*ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
**คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย
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คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ จะดําเนินการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (”ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ดําเนินการจัดสงเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ อันไดแก ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท และขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทธิ
แกผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS และใบรับรองการจองซื้อหุน ใหแกผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนของ
บริษัทฯ ทุกรายทางไปรษณียลงทะเบียน นับจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชแลว
ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดรับเอกสารดังกลาวสามารถติดตอขอรับเอกสารดังกลาวไดทุกวันทําการที่บริษัทฯ
หรือสํานักงานของ
ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ โดยสามารถรับหนังสือชี้ชวนไดทุก
วันทําการของบริษัทฯ หรือสํานักงานของผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสามารถรับไดทุกวันทําการของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการ
จองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสามารถรับไดทุกวันทําการของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) หรือ บริษัทฯ (แลวแตกรณี) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
ใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนสามารถรับไดทุกวันทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ได
กอนการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายใหแกบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) – (ข) จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผู
มีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของ
บริษัทฯ ที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแก
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บุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง
การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุน
สามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ (1) เสนอ
ขายตอผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน 57,000,000 หุน (2) เสนอขายตอบุคคล
ทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน จํานวน 108,000,000 หุน และ (3) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน 15,000,000 หุน
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรร
ใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือ
หุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.
2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียน
ผูถือหุน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. ที่ไดรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตราสวน 2.78 หุนสามัญของ
TKS ตอ 1 หุนของบริษัทฯ (มูลคาที่ตราไวของหุน TKS เทากับ 1 บาท)1 และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปด
ทิ้ง ผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS มีสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในจํานวน นอยกวา เทากับ หรือเกินกวาสิทธิที่ตนไดรับ แต
ทั้งนี้ตองไมเกินกวาจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจํานวน 57,000,000 หุน โดยจะตองชําระเงินตามจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซือ้
ทั้งจํานวน ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนใหแกบุคคลอื่นตอไป หากผูไดรับสิทธิ
ในการจองซื้อไมสามารถนําสงเอกสารการจองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไมสามารถจายชําระเงินคาจองซื้อหุนไดครบถวน
ภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
หากมีผูจองซื้อมากกวาสิทธิที่ตนจะไดรับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะใชหลักการจัดสรรใหแกผูจอง
ซื้อมากกวาสิทธิ โดยจะจัดสรรเปนทวีคูณของ 100 หุน ใหแกผูจองซื้อมากกวาสิทธิที่จองซื้อมากกวาสิทธิในจํานวนที่ต่ําที่สุดกอน จนกวา
จะครบ 57,000,000 หุน และหากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของผูถือหุนสามัญของ TKS คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายมีอํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อเสนอขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไป ตลอดจนกําหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม และไมขัดแยงกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงาน กลต. และ ตลท. และ/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหนสามัญเพิ่มทุนของบริษทั
ยอยแกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ประสบคามสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
ในการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS ขางตน ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแก
ตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของ TKS และผูที่เกี่ยวของของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และผูมีอํานาจควบคุมของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามให
จัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการจอง
ซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดเสนอขออนุมัติจากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อแปลงมุลคาที่ตราไวของหุน จากเดิมมูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนมูลคาทีต่ ราไวหุนละ 0.10 บาท ดังนัน้ หากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถือหุนของ TKS ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 มีมติอนุมัตกิ ารแปลง
มูลคาทีต่ ราไวดังกลาว อัตราการใชสทิ ธิจะเปลี่ยนเปน 27.84 หุนสามัญของ TKS ตอ 1 หุนของบริษัทฯ
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5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามขอ 5.2 (ก) และหากยอดการจองซื้อหุน
ของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดการการจัดจําหนายตามขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ กอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.4 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
(ก) – (ข) โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหาก
ยอดการจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซือ้
หุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7

วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จะไดรับสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ กอน ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป และหากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของผูถือ
หุนสามัญของ TKS คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีอํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อเสนอ
ขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไป
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จะตองจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใน
อัตราสวน 2.78 หุนสามัญของ TKS ตอ 1 หุนของบริษัทฯ ในกรณีที่มูลคาที่ตราไวของหุน TKS เทากับ 1 บาท (หรือ 27.84 หุนสามัญ
ของ TKS ตอ 1 หุนของบริษัทฯ ในกรณีที่มูลคาที่ตราไวของหุน TKS เทากับ 0.10 บาท) และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณ
สิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS มีสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในจํานวน นอยกวา เทากับ หรือเกินกวา
สิทธิที่ตนไดรับ แตทั้งนี้ตองไมเกินกวาจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS
ทั้งหมดจํานวน 57,000,000 หุน โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ระหวางวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2551 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน “ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญรายยอยของ
TKS” ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) พรอมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุน หรือ เอกสารอื่นที่ยืนยันการไดรับสิทธิการจองซื้อ และ
แนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือ
ในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก
หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผู
จองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of
Incorporation) และหนังสือบริคณหสนธิ (Affidavit) หรือ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Memorandum) ที่ออกไมเกิน
1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) เวนแตจะไดรับแจงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถ
ยื่นเอกสารการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ชั้น 1 ถนน
สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 29
พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2551
(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.
และวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา ”เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 2 มิถุนายน 2551 และหากจะชําระดวย
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ตองเปนลูกคากับทางบริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน) เทานั้น
 หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2551 และในวันที่ 3 มิถุนายน 2551
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงิน
โอนเทานั้น โดยโอนเงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุนตามสิทธิ” เลขที่บัญชี
094-1-01880-6 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา และหากจะชําระดวย
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ตองเปนลูกคากับทางบริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน) เทานั้น

ทั้งนี้ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อ
ตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอร
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุนตามสิทธิ” เลขที่บัญชี
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094-1-01880-6 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายโอนเงิน
ไปยังบริษัทฯ ตอไป
(ง) ผูจองซื้อตองนํา ”ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS” และใบรับรองสิทธิการจอง
ซื้อ หรือ เอกสารอื่นที่ยืนยันการไดรับสิทธิการจองซื้อ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดง
วามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังบริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา
ทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29
พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2551 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับ
จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) - (ง)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยรวมกับบริษัทฯ จะนําเศษหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยมไปรวม
กับหุนที่เหลือจากการจองซื้อหุนที่ผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS สละสิทธิหรือไมไดรับสิทธิจองซื้อ หรือไมไดชําระเงินคาจองซื้อหุน
ภายในเวลาที่กําหนด หรือดวยเหตุอื่นใด (รวมเรียกวา ”หุนสวนที่เหลือ”) ไปจัดสรรใหแกผูลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป และผูลงทุน
ประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามดุลพินิจของผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก).
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียด
การจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดย
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือ
ในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก
หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผู
จองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอี ํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of
Incorporation) และหนังสือบริคณหสนธิ (Affidavit) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Memorandum) ที่ออกไมเกิน
1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2. (ก)
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2551
(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 5 มิถุนายน 2551
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน
เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา ”เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทํา
การ โดยหากชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกิน
วันที่ 5 มิถุนายน 2551
 หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2551 และในวันที่ 6 มิถุนายน 2551
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงิน
โอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น

ทั้งนี้ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่
สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 101-3-30018-9 ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายโอนเงินไปยังบริษัทฯ ตอไป
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือหลักฐานที่แสดงวามี
การชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ 5.7.2 (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2551
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชี
ของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) - (ง)
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5.7.3 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการ
จองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือ
ในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก
หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผู
จองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอี ํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of
Incorporation) และหนังสือบริคณหสนธิ (Affidavit) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Memorandum) ที่ออกไมเกิน
1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2. (ก) - (ข) ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2551
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ตั้งแต
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา ”เช็คธนาคาร”) หรื
อดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหาก
ชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 5 มิถุนายน
2551
 หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2551 และในวันที่ 6 มิถุนายน 2551
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงิน
โอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
ทั้งนี้ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) –
(ข) พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยบุคคล
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ดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี
101-3-30018-9 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายโอนเงินไปยังบริษัทฯ ตอไป
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือหลักฐานที่แสดงวามีการ
ชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ 5.7.3 (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) – (ข) ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2551
(จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) – (ข) จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค
แคชเชียรเช็คหรือ ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) – (ข) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน
ตามขอ 5.7.3 (ก) - (ง)
5.8 การจัดสรรในกรณีทมี่ ีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS สามารถจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในจํานวน นอยกวา เทากับ หรือเกินกวาสิทธิที่ตนไดรับ
โดยหากมีผูจองซื้อมากกวาสิทธิที่ตนจะไดรับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะใชหลักการจัดสรรใหแกผูจองซื้อ
มากกวาสิทธิ โดยจะจัดสรรเปนทวีคูณของ 100 หุน ใหแกผูจองซื้อมากกวาสิทธิที่จองซื้อมากกวาสิทธิในจํานวนที่ต่ําที่สุดกอน จนกวาจะ
ครบ 57,000,000 หุน และหากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของผูถือหุนสามัญของ TKS ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
5.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบัน
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)

ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัด

5.8.3 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ใหอยูในดุลยพินิจของ

5.8.4 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไป
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) – (ข) ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายจะ
พิจารณาจากปจจัย ไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย หรือการมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัด
จําหนายและผูจัดจําหนาย เปนตน
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5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) – (ข) จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้
กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
คืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อ
หุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) – (ข) จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อ
หุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซือ้
ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่
สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อหุนโดยถูกตองแลว
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคา
จองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) – (ข) จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผู
จองซื้อดังกลาว โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) –
(ข) ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียนหุนใหกับ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ โดยผูจองซื้อ
สามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยและขอใหนําหุนที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน
(Scripless
System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาต
ใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยผู
จองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีที่ 5.10.1 และ 5.10.2 ก็ได หรือผูจองซื้อประเภทนักลงทุน
สถาบัน ประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และประเภทบุคคลทั่วไป สามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี้
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5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตาม
จํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวัน
ปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทฯ โดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนย
รับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถ
ขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ ตามขอ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวใน ”บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา” กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนทีผ่ ู
จองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อภายใน 7
วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ
ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และหากผูจองซื้อรายใดตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อรายนั้น
สามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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