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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3 : ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1. รายละเอียดหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญภายใตแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญ
ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวนไมเกิน 65,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1.00 บาท โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.1.1 ผูเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1.2 ผูเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

: บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
: 1) จํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน เสนอขายตอผูถือหุนสามัญ
ของบริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ ป จํ า กั ด (มหาชน) (“NMG”)
ตามสัดสวนการถือหุน คิดเปนรอยละ 11.76 ของจํานวนหุนที่
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายใน
ครั้งนี้
2) จํานวน 30,000,000 หุน รวมทั้งหุนที่เหลือจากการจองซื้อ
ภายหลังการเสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ NMG (ถามี) เสนอ
ขายตอประชาชนทั่วไป คิดเปนไมต่ํา กวารอยละ 17.65 ของ
จํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการ
เสนอขายในครั้งนี้
: 2.90 บาทตอหุน
: ไมเกิน 145,000,000 บาท
: บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“NMG”) (ใน
ฐานะผูถือหุนของบริษัทฯ)
: หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
: จํานวนไมเกิน 15,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชนทั่วไป คิด
เปนรอยละ 8.82 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
: 2.90 บาทตอหุน
: ไมเกิน 43,500,000 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ NMG ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ จะมีสัดสวนการถือครองหุนไมต่ํา
กวา 61.76 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
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1.2 สัดสวนการเสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 จํานวนรวมไมเกิน 65,000,000 หุน โดยมีสัดสวนการเสนอขาย ดังนี้
เสนอขายตอผูถือหุนสามัญทุกรายของ NMG
จํานวนไมเกิน
20,000,000
หุน
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน/บุคคลทั่วไป
จํานวน
38,500,000
หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
จํานวน
6,500,000
หุน
ทั้งนี้ ผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอผู
ลงทุนในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6 โดยพิจารณาจาก
ปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของผูลงทุนในแตละประเภท และแนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหุนในตลาด
รอง เปนตน หรืออาจพิจารณาจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ เพิ่มเติมหาก
พิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ NMG ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดกําหนดบทนิยามในการพิจารณาประเภทของนักลงทุน
ดังตอไปนี้
ก) ผูถือหุนสามัญของ NMG หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มีรายชื่อตามมาตรา 225
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ในอัตราสวน 9 หุน
สามัญของ NMG ตอ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุน
สามัญของ NMG มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ นอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ แตเมื่อรวมจํานวนหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ NMG ทั้งสิ้นแลว ตองไมเกิน 20,000,000 หุน
ผูถือหุนสามัญของ NMG สามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.1 และในการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ NMG จะอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีที่ระบุไวในขอ 5.6.1
ข) นักลงทุนสถาบัน (กจ. 17/2551) หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
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(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีที่ระบุไวในขอ 5.6.2
ค) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ทั้งนี้ ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว
ขางตน ซึ่งเปนลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา หรือผูมีอุปการคุณไมวาทางตรงหรือทางออม อันไดแก บริษัทคูคา
ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนการทําธุรกิจ และผูแนะนําทางธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจที่เกี่ยวของทางดาน
วาณิชธนกิจ ทั้งที่ไดติดตอในปจจุบัน หรือเคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
นักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.3 และในการจัดสรรหุน
ใหแกนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีที่ระบุไวในขอ 5.6.3
ง) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดี
กับบริษัทฯ เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูลทาง
ธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ และพนักงานของผูมีอุปการคุณ
ของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของ NMG และบริษัทในกลุมของ NMG ทั้งนี้ไมรวมถึง กรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ที่จองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ซึ่งผูจองซื้อดังกลาว
จะตองมิใชนักลงทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไวขางตนนี้ โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อไดตามวิธีการที่ระบุไว
ในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย
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ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้
มีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุ น สามั ญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 50,000,000 หุ น รวมถึ ง หุ น สามั ญ เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม เกิ น
15,000,000 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะไดรับสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมที่ออกและจําหนาย
แลวของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตอผูลงทุนทั่วไปในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผล
การพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ผูลงทุนจึงอาจมี
ความเสี่ยงที่หลักทรัพยของบริษัทฯ อาจไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดยื่นแบบคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แลว เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2552 และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดแจงมายังบริษัทฯ วา ตลาดหลักทรัพยเอ็ม
เอ ไอ เห็นวาหุนสามัญของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหลักทรัพยจด
ทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวน
คุณสมบัติเรื่อง การกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญไมนอยกวา 300 ราย และตองถือหุนรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย
1.5 ขอกําหนดอื่นๆ
หุนจํานวนรวมกันรอยละ 55 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
ซึ่งถือโดย NMG จะถูกสั่งหามขายภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม
เอ ไอ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ยฯ เรื่อ ง การห า มผู บ ริห ารหรือ ผู ถือ หุ น และผูที่ เกี่ย วขอ งขายหุ น และ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)) โดยสามารถ
ทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามเมื่อครบกําหนดเวลาทุกๆ
6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลา 1 ป
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือ
หุนของบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ
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3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกํา หนดราคาหุน สามัญ เพิ่มทุน ของบริ ษั ท ฯ ที่จ ะเสนอขายในครั้ง นี้ ถู กกํ า หนดอยูบ นพื้ น ฐานของการ
ประเมินหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับมูลคาของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Market
Comparable) ที่สามารถอางอิงได โดยพิจารณาใชอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio: PER)
ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 3 เดือนยอนหลังนับตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันที่ 12
ตุลาคม 2552 ซึ่งภายในชวงระยะเวลาดังกลาวมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.61 เทา คูณดวยกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทฯ สําหรับ
งวด 12 เดือนนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยคํานวณจากผลกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในงบการ
เงินงวด 6 เดือนแรกของป 2552 ปรับมูลคาเปนกําไรสุทธิทั้งป (Annualized) ซึ่งมีคาอยูที่ประมาณ 0.2 บาทตอหุน (คํานวณ
จากกําไรสุทธิที่จํานวน 34.1 ลานบาทหารดวยจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนทั้งหมดในครั้งนี้
(Fully diluted) จํานวนทั้งสิ้น 170 ลานหุน) และกําหนดสวนลดราคาเสนอขายอยูที่ประมาณไมต่ํากวารอยละ 17.94 ดังนั้น
ราคาหุนสามัญเสนอขายที่คิดคํานวณจากวิธีขางตนอยูที่ 2.90 บาทตอหุน และคิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนป
2552 ที่ไมเกิน 14.45 เทา
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในงบการเงิน
งวด 6 เดือนแรกของป 2552 ปรับมูลคาเปนผลการดําเนินงานทั้งป ซึ่งมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานที่แทจริง
ในรอบงบการเงินปปจจุบันหรือโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควร
พิจารณาสําหรับการตัดสินใจลงทุน
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามกรอบของหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจอง การจัดจําหนาย
และการจั ด สรรที่ กํ า หนดไว ใ นแบบแสดงรายการข อ มู ล และหนั ง สื อ ชี้ ช วนฉบั บ นี้ และตามที่ กํ า หนดในระเบี ย บของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออก
ใหม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ โดยการกระทําดังกลาวจะอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม
ในการจัดสรรหุน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ตอผูลงทุนในในครั้งนี้ จะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามรายชื่อ
ที่ระบุไวในขอ 5.2
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5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-657-9270-5 โทรสาร 02-657-9276
5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร ชั้น 2, ชั้น 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2684-8888 โทรสาร 0-2256-0284
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
25 ชั้น 14 อาคารอัลมาลิงค ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร. 0-2646-9889

5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนาย
บริษัทฯ และ NMG ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ
5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป จํานวนไมเกิน 65,000,000 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่
ปรากฏในขอ 1 โดยการจัดจําหนายหุนดังกลาวจะเปนการจัดจําหนายประเภทรับประกันผลการจัดจําหนายอยางแนนอนทั้ง
จํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทฯ และ NMG ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ไมรวมภาษีมูลคา
เพิ่ม) ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 5,278,000 บาท
5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้น
1.) ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
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หุนจํานวน 50,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.90 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน (โดยประมาณ)
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน

145,000,000.00
4,060,000.00
140,940,000.00
2.82

บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่ NMG จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
43,500,000.00
หุนจํานวนไมเกิน 15,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.90 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน (โดยประมาณ)
1,218,000.00
จํานวนเงินคาหุนที่ NMG จะไดรับ
42,282,000.00
จํานวนเงินคาหุนที่ NMG จะไดรับตอหุน
2.82

บาท
บาท
บาท
บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาใชจายเฉพาะสวนของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนประมาณ
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน *
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ **
รวมคาใชจา ยทั้งสิ้นประมาณ
คาใชจายเฉพาะสวนของ NMG
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนประมาณ
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ **
รวมคาใชจายทั้งสิ้นประมาณ
หมายเหตุ

50,000.00
116,000.00
50,000.00
4,060,000.00
120,000.00
25,000.00
50,000.00
3,510,000.00
7,981,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

34,800.00
1,218,000.00
3,000.00
1,255,800.00

บาท
บาท
บาท
บาท

* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย คาตอบแทนนาย
ทะเบียนหุน คาขนสงเอกสารในการเสนอขาย และคาโฆษณาประชาสัมพันธ
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5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูถือหุนสามัญของ NMG
บริษัทฯ จะดํา เนิ นการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํา กัด (“ศูน ยรับ ฝากหลักทรัพ ย”)
ดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบการจองซื้อ อันไดแก CD หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ รายละเอียด
การจัดจําหนายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ NMG (แบบ
ก) และใบรับรองการจองซื้อหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของ NMG ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนของบริษัทฯ ทุกรายทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของ NMG
ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ NMG ไมไดรับเอกสารดังกลาว สามารถติดตอขอรับเอกสารดังกลาวไดทุกวันทํา
การที่ บริษัทฯ หรือสํานักงานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตวัน
ทําการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ (ในเวลาทําการ)
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ น (แบบ ข) ได ที่ สํ า นั ก งานใหญ ข องผู จั ด การการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ (ในเวลาทําการ)
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ ข) ไดที่สํานักงานใหญและสาขาของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการ
จองซื้อ (ในเวลาทําการ)
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ น (แบบ ข) ได ที่ สํ า นั ก งานใหญ ข องผู จั ด การการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึง
วันสิ้นสุดการจองซื้อ (ในเวลาทําการ)
ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนการทําการจองซื้อหุน จากเว็บไซตของสํานักงาน
ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
การจัดสรรหุนที่เสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในครั้งนี้ แบงออกเปน 3 สวน
กลาวคือ เสนอขายใหแก (1) ผูถือหุนสามัญของ NMG (2) นักลงทุนสถาบัน/บุคคลทั่วไป และ(3) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 1.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะอยูภายใต
หลักเกณฑดังนี้
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1.) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ถูกหามมิใหจัดสรรหุนให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามมิใหจัดสรรหุนให ทั้งนี้ เปนไป
ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ทธ.70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด หรือเปนการจัดสรรหุนที่ให
ตามสิทธิที่บุคคลดังกลาวไดรับจากการเปนผูถือหุนสามัญของ NMG ในการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Pre-emptive
right) (รายละเอียดตามขอ 5.6.1)
2.) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณของ
บริษัทฯ เพิ่มเติมหากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนของ NMG เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขาย
หุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
3.) การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกันกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5(3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอย ภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ
ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ NMG
การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ NMG ที่มีรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ที่ไดรบั สิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตราสวน
9 หุนสามัญของ NMG ตอ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผู
ถือหุนสามัญของ NMG มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ นอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ แตเมื่อรวมจํานวนหุน
สามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ NMG ทั้งสิ้นแลว ตองไมเกิน 20,000,000 หุน โดยจะตองชําระเงินตาม
จํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้งจํานวน ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการจัดสรร
หุนใหแกบุคคลอื่นตอไป หากผูไดรับสิทธิในการจองซื้อไมสามารถนําสงเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
หรือไมสามารถจายชําระเงินคาจองซื้อหุนไดครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
ในการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ NMG ขางตน หากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของผูถือหุนสามัญของ
NMG ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อ
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไป และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่
จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม และไมขัดแยงกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ
ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
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ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนสามัญของ NMG ในครั้งนี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุนใหแก
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวซึ่งเปนผูถือหุนสามัญของ NMG ที่มีสิทธิไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนใน NMG จํานวน 5 ทาน ซึ่งการจัดสรรหุนดังกลาวไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 และไดรับการผอนผันการจัดสรรหุนที่
ออกใหมใหกับผูที่เกี่ยวของของผูบริหาร ที่จะไดรับการจัดสรรหุนในครั้งนี้ในฐานะเปนผูถือหุนของ NMG จากสํานักงาน ก.ล.ต.
ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2552 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ความสัมพันธกับ
บริษัทฯ

จํานวนหุนที่ถือ
อยูในบริษัทฯ
กอนการ
จัดสรร

สัดสวน
รอยละก

จํานวนหุนที่มี
สิทธิไดรับ
จัดสรร (Preemptive Right)

จํานวนหุนที่ถือ
อยูในบริษัทฯ
ภายหลังการ
จัดสรร

สัดสวน
รอยละข

ผูบริหาร

10

0.00

27,974

27,984

0.02

1.

นายธนะชัย สันติชัยกูล

2.

นางชัชฎา สันติชัยกูล (ภรรยา)

ผูที่เกี่ยวของของ
ผูบริหาร

0

0.00

6,244

6,244

0.00

3.

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ

ผูบริหาร

10

0.00

0

10

0.00

4.

นางกมลทิพย ลิมปรุงพัฒนกิจ

ผูที่เกี่ยวของของ
ผูบริหาร

0

0.00

7,777

7,777

0.00

ผูบริหาร

0

0.00

133

133

0.00

20

0.00

42,128

42,148

0.02

(ภรรยา)
5.

นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน

รวม
หมายเหตุ:

ก

คํานวณจากหุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ จํานวน 120,000,000 หุน กอนการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป

ข

คํานวณจากหุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ จํานวน 170,000,000 หุน หลังการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป

5.6.2

วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายหนึ่งๆ จะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณ
ของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ
5.2.2 แตละราย โดยจะจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายหนึ่งๆ จะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100
หุน
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หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.4

วิธีการจัดสรรหุนใหผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจั ด สรรหุ น ให แ ก ผู จ องซื้ อ ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายหนึ่งๆ จะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่ม
เปนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
ผูจองซื้อหุนประเภทผูถือหุนสามัญของ NMG จะไดรับสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ กอนผูจองซื้อหุน
ประเภทนักลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไป และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และหากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของผูถือหุนสามัญ
ของ NMG คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีอํานาจจัดสรรหุน
ดังกลาวเพื่อเสนอขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไป
5.7.1

สําหรับผูถือหุนสามัญของ NMG
ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของ NMG จะตองจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตราสวน 9 หุนสามัญของ NMG
ตอ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญของ NMG มี
สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ นอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ แตเมื่อรวมจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรร
ใหแกผูถือหุนสามัญของ NMG ทั้งสิ้น ตองไมเกิน 20,000,000 หุน โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อไดที่สํานักงานใหญของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลาเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2552 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน “ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญ
ของ NMG (แบบ ก)” ใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) พรอมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุน หรือ เอกสาร
อื่นที่ยืนยันการไดรับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารการจองซื้อดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : แนบสําเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : แนบสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ
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พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย ที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจ องซื้ อ ประเภทนิ ติบุค คลที่จ ดทะเบีย นในตา งประเทศ : แนบสํา เนาหนั ง สือ สํา คัญ การจัดตั้ ง บริษั ท
(Certificate of Incorporation) และหนังสือบริคณหสนธิ (Affidavit) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Memorandum) ที่
ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับ
ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
เว นแตจ ะไดรับ แจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อ เป นอย างอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น ของวันที่ 28-30 ตุลาคม 2552
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะตองชําระที่ราคา 2.90
บาทตอหุน โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากจองซื้อในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือ วันที่ 29 ตุลาคม 2552
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด
การโอนเงิน เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) ซึ่งเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คนั้นๆ ตองสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทําการ
• หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2552 หรือ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดและ
การโอนเงินเทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมสั่งจายเขา
“บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน” พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลข
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (2) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ตามที่ระบุในรายละเอียดการจัดจําหนายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อหุน)
(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ NMG (แบบ ก) ใบรับรอง
สิทธิการจองซื้อหรือเอกสารที่ยืนยันการไดรับสิท ธิการจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อ พรอ มเงินคาจองซื้อหรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28-30 ตุลาคม 2552 โดยใน
การจองซื้อ เจาหนาที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
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(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ค)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และบริษัทฯ จะนําเศษหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยมไป
รวมกับหุนที่เหลือจากการจองซื้อหุนที่ผูถือหุนสามัญของ NMG สละสิทธิ หรือไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ หรือไมไดชําระเงินคา
จองซื้อหุนภายในเวลาที่กําหนด หรือดวยเหตุอื่นใด (รวมเรียกวา “หุนสวนที่เหลือ”) ไปจัดสรรใหแกผูลงทุนประเภทสถาบัน
บุคคลทั่วไป และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1
5.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน/ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ข) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) พรอมแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่จ ดทะเบีย นในตา งประเทศ : แนบสํา เนาหนั ง สือ สํา คัญ การจัดตั้ ง บริษั ท
(Certificate of Incorporation) และหนังสือบริคณหสนธิ (Affidavit) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Memerandum) ที่
ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่
ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะตองชําระที่ราคา 2.90
บาทตอหุน โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
y หากจองซื้อในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือวันที่ 3 พฤศจิกายน
2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงิน
สด การโอนเงิน เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) ซึ่งเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คนั้นๆ ตอง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทําการ

สวนที่ 3 หนา 14

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

• หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 หรือวันที่ 4 พฤศจิกายน
2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงิน
สดและการโอนเงินเทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมสั่งจายเขา
“บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน” พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลข
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (2) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดและแจงใหผูจองซื้อทราบตอไป
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุน (แบบ ข) และเอกสารประกอบการจองซื้อ พรอมเงินคาจองซื้อหรือหลักฐานที่
แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง)
5.7.3

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ข) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคล จะตองลงนามในใบจองซื้อโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบ
เอกสารการจองซื้อ ดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : แนบสําเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : แนบสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
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นั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจ องซื้ อ ประเภทนิ ติบุค คลที่จ ดทะเบีย นในต า งประเทศ : แนบสํา เนาหนั ง สือ สํา คัญ การจัดตั้ ง บริษั ท
(Certificate of Incorporation) และหนังสือบริคณหสนธิ (Affidavit) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Memerandum) ที่
ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่
ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) เวนแตจ ะไดรับ แจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อ เปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และ 5.2.2 ตั้งแตเวลาเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552
(ค) ผูจองซื้อตองชําระคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะตองชําระที่ราคา 2.90 บาท
ตอหุน โดยมีวธิ ีการชําระเงินดังนี้
• หากจองซื้อในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือวันที่ 3 พฤศจิกายน
2552ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน เงิน
สด การโอนเงิน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค
(หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) ซึ่งเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คนั้นๆ ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทําการ
• หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา16.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 หรือวันที่ 4 พฤศจิกายน
2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน เงิน
สด การโอนเงิน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมสั่งจายเขาบัญชี
จองซื้อหุนตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย
จะกําหนดและแจงใหผูจองซื้อทราบตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง
เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (2) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะกําหนดและแจงใหผูจองซื้อทราบตอไป
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System ATS) จะกระทําไดเฉพาะ
ผูจ องซื้อ ที่ ไ ด เป ดบัญ ชี เพื่อ ซื้อ ขายหลั กทรั พ ยกั บ ผูจัด จํา หนา ยและรั บ ประกัน การจํ า หนา ย ตามที่ ร ะบุ ใ นข อ 5.2.2 ที่ไ ด
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินดังกลาวมีผลบังคับใชแลว
ในวันจองซื้อ
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน (แบบ ข) และเอกสารประกอบการจองซื้อ พรอมเงินคาจองซื้อหรือหลักฐานที่
แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังผูจัดจําหนายหุนแตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ
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5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่รับจองจะ
ลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 แตละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ง) ได
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูถือหุนสามัญของ NMG
ผูถือหุนสามัญของ NMG สามารถจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดนอยกวาหรือ เทากับสิทธิที่ตนไดรับ และ
หากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของผูถือหุนสามัญของ NMG ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน/ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ เกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ เกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจใน
อนาคต หรื อ การมี ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งด า นวาณิ ช ธนกิ จ หรื อ ด า นอื่ น ๆ กั บ ผู จั ด การการจั ด จํ า ห น ายและรั บ ประกั น การ
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุน จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่
ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
สงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาว
ขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบ
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จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไว
ในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไม
รับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรร
หุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อ
ของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ
7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไม
ครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 ในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับ
การจัดสรรหุนเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อ
หุนจะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 3 วัน หลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุใน
ใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อขอใหนําหุนที่ตนไดรับการจัดสรร
เขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่
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ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของ NMG สามารถเลือกใหบริษัทฯ
ดําเนินการในกรณีที่ 5.10.1 หรือ 5.10.2 ก็ได และผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไป และผูมีอุปการคุณของ
บริษัทฯ สามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใด ซึ่งจะตองระบุใหชัดเจนในใบจองซื้อ ดังตอไปนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อจะไม
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุน
สามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว
5.10.2 ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค ข อรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทฯ โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัท
หลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวใน “บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600” กรณีนี้
บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อ และจะออกหลักฐานการรับฝากหุน ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการ
จัดสรรภายใน 15 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยฯ และหากผูจองซื้อรายใดตองการถอนหุนออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
รายนั้นสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมในการถอนหุนสามัญตามศูนยรับฝากหลักทรัพย
กําหนด
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุนใหแกผูจอง
ซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
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