บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)
Hot Pot Public Company Limited
สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนครั้งแรกภายใตแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้เปน
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จํานวน 101,984,900 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 25.12 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้ โดย
แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.1.1

หุนสามัญเพิ่มทุน เสนอขายโดย บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขายหลักทรัพย
หลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไวหุนละ
การเสนอขายและการจัดสรร

ราคาเสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
1.1.2

: บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
: 61,384,640 หุน โดยคิดเปนรอยละ 15.12 ของหุนที่ออกและ
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้
: 0.25 บาท
: เสนอขายตอประชาชน จํานวน 61,384,640 หุน
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด สรรขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท และผู จั ด
จําหนายหลักทรัพย (ดูวิธีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใน
ขอ 5.6)
: 2.80 บาท
: 171,876,992.00 บาท

หุนสามัญเดิม เสนอขายโดยผูถือหุนเดิม ไดแก กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย (“ผูถือหุนเดิม”)

ผูเสนอขายหลักทรัพย
หลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไวหุนละ
การเสนอขายและการจัดสรร

ราคาเสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหุนสามัญเดิมที่เสนอขาย
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: กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
: หุนสามัญเดิมของบริษัท
: 40,600,260 หุน โดยคิดเปนรอยละ 10.00 ของหุนที่ออกและ
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้
: 0.25 บาท
: เสนอขายตอประชาชน จํานวน 40,600,260 หุน
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด สรรขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท และผู จั ด
จําหนายหลักทรัพย (ดูวิธีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใน
ขอ 5.6)
: 2.80 บาท
: 113,680,728.00 บาท

หนา 1

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญ เพิ่ มทุนและหุนสามัญเดิม ของบริษัทในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจั ดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายในครั้งนี้ โดยมีสัดสวนในการเสนอขาย ดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไปประมาณ
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบันประมาณ
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทประมาณไมเกิน

64,659,900 หุน
20,000,000 หุน
17,325,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไว
ในขอ 5.6 เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนใหยึดตามนิยามที่กําหนด ดังตอไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไมวาโดยตรงหรือโดยออมตอ
บริษัท ไดแก ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการ
สนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดตอปจจุบัน เคย
ติดตอ และคาดวาจะไดติดตอของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และบริษัทใน
เครือของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ทั้งนี้ไมรวมถึงประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึง
การจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม และผูที่เกี่ยวของของบริษัทตามที่กําหนดใน
ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง ซึ่งไมใชนักลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ 5.2
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
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(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
โดยนักลงทุนสถาบันจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
(1) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล และ/หรือนักลงทุนสถาบัน ที่เคยเปนหรือเปนลูกคาทั้งทางตรงและ
ทางออมของบริษัท หรือที่บริษัทตองการชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคต
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท หรือที่มีสวนรวมในการสนับสนุน
การทําธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน เคยติดตอ และผูที่จะไดติดตอในอนาคตกับบริษัท
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เปนผูจัดหาแหลงเงินทุน และบริการอื่นๆ และ/หรือ เจาหนี้การคา
ของบริษัทและบริษัทยอย
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัท
โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 61,384,640 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริ ษั ท และผู ถื อ หุ น เดิ ม มี ค วามประสงค ที่ จ ะเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น และหุ น สามั ญ เดิ ม ของบริ ษั ท ต อ
ประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)
ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยไดยื่นคําขออนุญาตและ
เอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับ
อนุ ญ าตจากตลาดหลัก ทรั พ ยฯ ทั้ ง นี้ บริษั ท แอดไวเซอรี่ พลัส จํา กัด ในฐานะที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ไดพิ จ ารณา
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คุ ณ สมบั ติ ข องบริ ษั ท แล ว เห็ น ว า บริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามข อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เรื่ อ ง การรั บ
หลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอย
ไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแต
ละรายจะตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย บริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนของบริษัทเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
นอกจากนี้ บริษัทตองดําเนินการสั่งหามบุคคลตามขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูเกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.
2555 ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 นําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงเปนหุนในจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของ
ทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยผอนผันใหสามารถทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยไดจํานวนรอยละ 25
ของหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนสามัญนั้นเปนเหตุใหมีบุคคลที่ไมมี
สัญชาติไทยถือหุนในบริษัทมีจํานวนมากกวารอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน การโอนหุนสามัญรายใดที่จะทําให
อัตราสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยของบริษัทเกินกวาอัตราสวนดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการ
โอนหุนสามัญของบริษัทรายนั้นได
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้
ไดกระทําโดยการสํารวจความตองการซื้อ
หลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละ
ระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆกัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและ
จํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 (1)
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โดยชวงราคาที่ใช Book Building อยูที่ระหวางราคา 2.60 – 2.80 บาทตอ
หุน ทั้งนี้ บริษัทผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดกําหนดราคาหุนสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้
จากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา โดยเปนราคาที่จะทําใหบริษัทไดรับเงินตาม
จํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาด
รองของหุนสามัญ
อัตราสวนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทฯ คือประกอบธุรกิจรานอาหารไดแก บริษัท เอส
แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยบริษัททั้งสองมีอัตราสวน P/E เฉลี่ย
ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2555 เทากับ 27.60 เทา และ 40.04 เทา ตามลําดับ
ทั้งนี้ราคาหุนที่เสนอขายหุนละ 2.80 บาท คิดเปน P/E ที่ประมาณ 33.3 เทา โดยคํานวณจากอัตรากําไรสุทธิตอ
หุนจากผลการดําเนินงานปกติ 12 เดือนยอนหลัง (1 ก.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 2554) ซึ่งมีผลกําไรเทากับ 34.22 ลานบาท
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บาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ จํานวน 406 ลานหุน จะได
กําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.084 บาทตอหุน
ทั้งนี้อัตรากําไรสุ ท ธิตอ หุนดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังไมไดพิจารณาถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ผูลงทุนควรพิจารณากอนการตัดสินใจลงทุน
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือ
ขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้
ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2618-1000 โทรสาร 0-2618-1469
5.2.2 ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
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บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ชั้น 8-11
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8654
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 24-25
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9276
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2680-1111 และ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2680-1014
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทและผูถือหุนเดิม ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 61,384,640 หุน และหุนสามัญเดิมของผูถือหุนเดิมจํานวน 40,600,260 หุน
ที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ ตามราคาที่ป รากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหน ายหลักทรัพยมีขอ ตกลงยอม
รั บ ประกั น การจํ า หน า ยหุ น ในลั ก ษณะรั บ ประกั น ผลการจั ด จํ า หน า ยอย า งแน น อนทั้ ง จํ า นวน (Firm
Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิด
เหตุการณตางๆตามที่กํ า หนดไว ในสัญ ญาแต งตั้ งผูจัดจํ าหนายและรับ ประกัน การจําหนาย (Underwriting
Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทและ/หรื อ ผูถือหุ นเดิ มไมส ามารถปฏิบัติตามเงื่อ นไขใดๆที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อ เกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ ยนแปลงอยางมีนัย สําคัญ ทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือ งทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทที่
อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนสามัญและการจัดจําหนายหุนสามัญดังกลาว
ขางตนจะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement)

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

หนา 6

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ในกรณีที่ผูจัดการการจัดหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุน
สามัญในครั้งนี้จากเหตุในขอ (ก) – (ค) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวน
ใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริ ษั ท และผู ถื อ หุ น เดิ ม ตกลงจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย (ไม ร วม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,566,731.60
บาท โดยจะชําระภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่บริษัทและผูถือหุนเดิมไดรับเงินคาจองซื้อหุนที่เสนอขายใน
ครั้งนี้
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายจะไดรับทั้งสิ้น
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 61,384,640 หุน ในราคาหุนละ 2.80 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนาย โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่น) โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่น) โดยประมาณ

171,876,992.00
5,156,309.76
166,720,682.24
2.72

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวนเงินคาหุนที่ผูถือหุนเดิมจะไดรับ
กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
หุนสามัญเดิมจํานวน 40,600,260 หุน ในราคาหุนละ 2.80 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนาย โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่น) โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่น) โดยประมาณ

113,680,728.00
3,410,421.84
110,270,306.16
2.72

บาท
บาท
บาท
บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
5.4.1 คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในสวนของบริษัท
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 1
คาธรรมเนียมแรกเขาตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ2
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
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50,000.00
137,501.59
62,000.00
5,156,309.76
25,000.00
50,000.00
88,550.00
2,930,000 .00
8,499,361.35

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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5.4.2 คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเดิมของผูถือหุนเดิม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

90,944.58 บาท
3,410,421.84 บาท
3,501,336.42 บาท

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
2
คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย และคาโฆษณา
ประชาสัมพันธ และการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน

1

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณ ที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถติดตอ
ขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ ไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ได
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555 (เฉพาะวันทําการ)
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมี
ข อ มู ล ไม แ ตกต า งจากหนั ง สื อ ชี้ ช วนที่ ยื่ น ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.6 วิธีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขาย
ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยและผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยจะ
ดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวทั้งหมด เวนแตเปน
การจัดสรรหลักทรัพยที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหลักทรัพยทั้งหมด ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 3
สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง
การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคล
ทั่วไปจํานวน 64,659,900 หุน (ข) นักลงทุนสถาบันจํานวน 20,000,000 หุน และ (ค) ผูมีอุปการคุณไมเกิน 17,325,000
หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้
ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
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อนึ่ง การจัดสรรหุนในครั้งนี้ เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถื อ หุ น รายย อ ยของข อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เรื่ อ ง การรั บ หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นใน “ตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป จํานวน 64,659,900 หุน
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามขอ 5.2
โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหกับ
บุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดจะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและ
ตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคล
ทั่วไป กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน จํานวน 20,000,000 หุน
การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหกับบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายใด
จะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญ
ของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณ จํานวนไมเกิน 17,325,000 หุน
การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหกับบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญที่
จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณรายใดจะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
5.7 วันและวิธีการจอง การชําระเงินคาจองซื้อหุน
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคลทั่วไป จะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100
หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของ
วันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555 (เฉพาะวันทําการ) โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือ ชื่ อ หากผู จ องซื้ อ เปน นิ ติ บุค คล จะตอ งลงนามโดยผูมี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร อ ม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
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 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน
ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง


ผูจ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต า งประเทศ: สํ าเนาหนัง สื อ สํ า คัญ การจั ดตั้ ง บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจ
ลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร
และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความ
ถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่
ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระคาหุนเปนเงินโอน การโอน
เงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อและตองสามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่
ระบุในขอ 5.7.1 (ค) และเช็คขีดครอมสั่งจายในนามผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ
5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท หรือโอนเงินเขาบัญชีตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละรายจะกําหนด
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2. จะเปนผูทําการโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเองเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
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หุน” เลขที่บัญชี 101-3-34906-1ประเภทบัญชี กระแสรายวันธนาคาร ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขา สํานักงานใหญทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจอง
ซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการ
แจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตาม
ขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ
5.7.1 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดย
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 7 กันยายน 2555 ระหวางเวลา 8.30 น.- 15.30 น. ถึงวันที่ 10 กันยายน
2555 ระหวางเวลา 8.30 น.- 11.00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินโอน การโอน
เงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 10 กันยายน 2555 ระหวางเวลา 11.00 น.- 15.30 น. ถึงวันที่ 11 กันยายน
2555 ระหวางเวลา 8.30 น.- 15.30 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินโอน หรือการ
โอนเงินอัตโนมัติเทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน
และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.1 (ก) - (ค)
ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละราย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการรับจอง
และการชําระคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชําระเงินคาจองซื้อหุน เพื่อใหการเสนอขายหุน
สามัญในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และ
ตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ระหวางวันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่
11 กันยายน 2555 (เฉพาะวันทําการ) โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือ ชื่ อ หากผูจ องซื้ อ เปน นิ ติ บุค คล จะตอ งลงนามโดยผูมี อํ า นาจลงนามของนิติ บุ ค คลนั้ น พร อ ม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน
ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
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 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต า งประเทศ: สํ า เนาหนั ง สื อ สํ าคั ญ การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจ
ลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร
และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความ
ถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่
ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําน
เนิ การจองซื้อ แทน: สําเนาหนังสือ มอบอํานาจจากผูจ องซื้อ มอบอํานาจใหผูดูแ ลรั กษา
ผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทน พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสาร
ดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาว
ต อ งลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งโดยผู มี อํ า นาจลงนามแทนผู จ องซื้ อ หรื อ ผู ดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระคาหุนเปนเงินโอน การโอน
เงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) การโอนเงินผานระบบบาทเนต
(“BATHNET”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวน
เงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยลงวันที่วันเดียวกัน
กับ วั น ที่ จ องซื้ อ ตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ไ วใ นข อ 5.7.2 (ค) ทั้ ง นี้ การชํ า ระเงิ นค า จองซื้อ เป น เช็ ค หรื อ
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนา ยและรั บ ประกั น การจํ าหน ายตามที่ร ะบุไ วใ นขอ 5.2.1 พรอ มทั้ งเขี ย นชื่อ นามสกุ ล ที่อ ยู แ ละ
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตนจะเปนผูโอนเงินของยอดจองซื้อรวม
ในสวนของตนเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” เลขที่บัญชี 1013-34906-1ประเภทบัญชี กระแสรายวันธนาคาร ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)สาขา สํานักงานใหญ
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
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โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเองเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจอง
ซื้อหุน” เลขที่บัญชี 101-3-34906-1ประเภทบัญชี กระแสรายวันธนาคาร ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขา สํานักงานใหญ
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้ อ ขายหลั กทรัพ ย กั บ ผู จั ด การการจัดจํ าหนา ยและรับ ประกั นการจํ า หน า ยที่ ร ะบุไ วใ นข อ 5.2.1 ที่ไ ด
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุน และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดย
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 7 กันยายน 2555 ระหวางเวลา 8.30 น.- 15.30 น. ถึงวันที่ 10 กันยายน
2555 ระหวางเวลา 8.30 น.- 11.00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินโอน การโอน
เงินอัตโนมัติ การโอนเงินผานระบบบาทเนต เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 10 กันยายน 2555 ระหวางเวลา 11.00 น.- 15.30 น. ถึงวันที่ 11 กันยายน
2555 ระหวางเวลา 8.30 น.- 15.30 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินโอน การโอนเงิน
อัตโนมัติ หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนตเทานั้น
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน
และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.2 (ก) - (ค)
ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละราย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการรับจอง
และการชําระคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชําระเงินคาจองซื้อหุน เพื่อใหการเสนอขายหุน
สามัญในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย
หากมีผูจองซื้อหุนเกินกวาสัดสวนหุนที่เสนอขายใหตามที่ระบุในขอ 1 ใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุ
ในขอ 5.2 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุในขอ 5.6 ทั้งนี้ หุนจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับเงินคาจองซื้อหุนคืน ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 5.9
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5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนแกผูที่จองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยู
ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ ภายใน 14 วั น นั บ จากวั น ที่ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการจองซื้ อ โดยผู จ องซื้ อ จะต อ งเป น
ผูรั บผิด ชอบคาธรรมเนียมการโอนเงิ นหรือค าธรรมเนีย มการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญ ชีห รือเช็คตาง
ธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการ
ชําระคืน ตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อหุนคืน
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.2 ในกรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุน จากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไม
ครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนแกผู
จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชี
ธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ สั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสง
ทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อโดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานัก
หักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนได ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจาก
วันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาใน
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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5.9.3 ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคา
จองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อรายนั้นๆ จะคืนเช็คคาจอง
ซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคา
จองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาวตองติดตอขอรับเช็คฉบับ
ดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน
(1) กรณีเกิดเหตุการตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย และบริษัทฯ ผูถือหุนเดิม
และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิท ธิยกเลิกการเสนอขายหุ นและจัด
จําหนายหุนใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(2) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือผูถือหุนเดิมตองระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ซึ่งผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแต
วันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (1) หรือ (2) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจอง
ซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจอง
ซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไว
ในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหรือนับตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (2)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมส ามารถคืนเงินคาจองซื้อ หุนในสวนที่ไมไดรั บการจัดสรรใหแกผูจองซื้อ หุนไดภายใน
ระยะเวลา 14 วันดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
คืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

หนา 15

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัท โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผู
จองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกตางกับกรณีท่ผี ูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งจะทําใหผูจองซื้อจะ
ไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุ น สามั ญ ในครั้ ง นี้ ผู จ องซื้ อ หุ น สามารถเลื อ กให บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น การในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังตอไปนี้ คือ
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขาย
หุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่
หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝาก
หุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุน
ของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่
ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพย
นั้นฝากอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญของบริษัท ตามที่ผูจอง
ซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้
ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ
อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท
ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงค
จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน
ใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือผูจองซื้อหุนประสงคที่ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวัน
ปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย
เอ็ ม เอ ไอ ได ทั น ที ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ อนุ ญ าตให หุ น ของบริ ษั ท ทํ า การซื้ อ ขายได ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย
เอ็ม เอ ไอ
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

หนา 16

