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ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
สวนทื่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหุนที่เสนอขาย

: บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด
(มหาชน)
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
: 112,000,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 20.29 ของจํานวนหุน
ที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขาย
หุนในครั้งนี้โดยแบงเปน
1. การเสนอขายตอประชาชน จํานวน 108,000,000 หุน
คิด เป นร อยละ 19.57 ของจํ านวนหุ นที ่จํา หน า ยได
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
2. การเสนอขายกรรมการ ผูบ ริหารและพนักงานของ
บริษั ท จํา นวน 4,000,000 หุ น คิด เป นร อยละ 0.72
ของจํ า นวนหุ น ที ่จํ า หน า ยได ทั ้ง หมดภายหลั ง การ
เสนอขายในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไว
: หุน ละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย
: อยูระหวาง[•]3.60 3.58 – 3.68 บาท ตอหุน
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : อยูระหวาง [•]403.20400.96 – 412.16 ลานบาท
ระยะเวลาขาย
: ตั้งแต 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2555
(ราคาเสนอขายและมูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขายจะกําหนดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555)

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจัดสรรตาม
ดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยหรือประชาชน
เปนการทั่วไป เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวนจํากัดและไมเพียงพอตอการเสนอขาย
ตอประชาชนเปนการทั่วไป ทั้งนี้ สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเปนดังนี้
1.2.1 หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 108,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชน แบงเปน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
: 85,600,000 [] หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
: 22,400,000 [] หุน
1.2.2 หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,000,000 หุน เสนอขายตอกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ
บริษัท
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจํ าหนา ยและรับประกั นการจําหน ายขอสงวนสิทธิในการใช ดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้
ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติ
บุ ค คลทั ่ว ไปที ่เ ป น หรื อ เคยเป น หรื อ บุ ค คลที ่ค าดว า จะเป น ลู ก ค า เช น ลู ก ค า ที ่ทํ า การซื ้อ ขาย
หลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน ลูกคาที่ไดมารวมรับฟง
การเสนอขายขอมูลของบริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดาน
ขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
ข อ 5.2 ทั ้งที ่เ คยติ ด ต อ ในอดี ต ป จจุ บั น หรื อ ผู ที ่ค าดว า จะได ติ ด ต อในอนาคต หรื อบุ ค คลที ่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพ ย เปนต น และในกรณีที่เปนนิติบุ คคลจะรวมถึ งผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรื อ
พนักงานของบุคคลขางตนที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการ
จัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของ
ตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวีธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่
1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สํ า หรั บ ผู จัด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ผู มีอุป การคุ ณ ของผู จัด การการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย จะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคา
ของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย หรื อ ที ่ผู จ ั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนา ยตอ งการชั กชวนใหเ ปนลูกค าในอนาคตที่จองซื้อหุนผ านผูจัด การการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 และรวมถึงผูมีอุปการคุณของที่ปรึกษาการเงินดวย
ดวย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อ
การจัดการโครงการลงทุนที่จัด ตั้งขึ้นตามกฎหมายว าด วยการประกอบธุรกิ จเงินทุ น ธุ รกิ จ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
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(จ)
(ฉ)

บริษัทประกันภัย
สวนราชการและรัฐ วิส าหกิจตามกฎหมายว า ดวยวิ ธีการงบประมาณ หรือนิติ บุค คลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตาม
ขอ 5.2.1
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีตอบริษัท
และตอผูบริหารของบริษัท ไดแก ลูกคา ผูจัดหาสินคา/บริการ (Supplier) เจาหนี้การคา ผูจัดหาแหลง
เงินทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีความสัมพันธทางการคา บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาของ
บริษัท ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทัง้ ที่ติดตออยูในปจจุบัน เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอใน
อนาคต ในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึง ผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคล
ขางตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 ทั้งนี้ ไม
รวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผู ท่ี
เกี่ยวของกับบริษัทตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการ
จอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัททีเ่ สนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษทั ทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทจะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่ง
บริ ษั ท ยื ่น คํ า ขออนุ ญาตและเอกสารประกอบต อตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เมื ่อวั นที ่ 28
กันยายน 2554 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับ
หุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
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เงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลว พบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 25464 ลงวันที่ 242 มีมนาคมกราคม 25464
ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถื อหุนรายยอย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได
จํ า หน า ยหุ น สามั ญต อ ผู ม ี อุป การคุ ณ ของผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ผู มี อุป การคุ ณ ของบริ ษั ท และ
กรรมการและพนักงานของบริษัท แลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุน
รายยอยดังกลาว และบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป
1.5 ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขาย
หุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุน กอนวันทีบ่ ริษัท เสนอขายหุนตอประชาชนนําหุน หรือ
หลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุนจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการ
เสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัท เริ่มทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัท ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6
เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ
25 และเมื่อครบกําหนด 1 ปใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขาย
จํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ได
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุน สามัญของบริษัทจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดในการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของ
บริษัทจะกระทํามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลทีไ่ มใชบุคคล
สัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท การ
โอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผู
โอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารอง
ขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดย
บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการ
โอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาด
หลั ก ทรั พ ย ใ ห เ ป น ไปตามกฎข อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
3. ทีม่ าของการกําหนดราคาหลักทรัพยทเ่ี สนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราสวนราคาหุนตอ
กําไรสุทธิตอหุนของบริษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ [•]3.603.58
– 3.68 บาท คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเทากับ [•]13.8513.77 – 14.15 เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอ
หุนจากผลกําไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผานมา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 หารดวยจํานวนหุน
สามัญทั้งหมดของบริษัท หลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 552 ลานหุน (Fully Diluted) จะไดกําไร
สุทธิตอหุนเทากับ 0.26 บาท โดยอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดรอย
ละ [•]18.3916.62 – 18.86 จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ [•]44 พฤศจิกายน 2554 จนถึงวันที่ [•]33 กุมภาพันธ 2555 ซึ่ง
มีคาเทากับ 16.97[•]16.97 ทัง้ นี้ อัตราสวนราคาหุน ตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการใน
อดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
3/1. ขอมูลทางการเงินทีป่ ระกอบการประเมินราคาหุน ทีเ่ สนอขาย
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของ
บริษัทที่จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกันกับบริษัท ในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตัง้ แตวันที่ 4[•]4
พฤศจิกายน 2554 จนถึงวันที่ [•]33 กุมภาพันธ 2555 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
บริษทั
หมวดธุรกิจ
ตลาดรองที่ ราคาเฉลีย่ 1)
P/E
จดทะเบียน
(บาท)
(เทา)
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย
MAI
[•]9.469.46 [•]11.2211.22
จํากัด (มหาชน)
ที่มา : SETSMART
หมายเหตุ : 1)เปนราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขาย
4. ราคาหุน สามัญในตลาดรอง
-ไมมี5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจ ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการ
จองซื้อหุนและวิธีการจัดสรรหุนตามทีร่ ะบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุน ครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
สูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17, 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-9000 โทรสาร 0-2646-9993
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชัน้ 3, 9 และ11
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6007
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9276
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร ชั้น 8-11
ถนนสาธรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8654
บริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น4 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ชั้น 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 10330
โทรศัพท 0-2659-8333 โทรสาร 0-2263-2807[]
5.3 เงือ่ นไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายตามทีร่ ะบุในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจําหนายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 108,000,000 หุน ในราคาเสนอ
ขายหุนละ 3.6058 – 3.68 บาท และเสนอขายตอกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษัท
จํ า นวน 4,000,000 หุ น ในราคาเสนอขายหุ น ละ 3.6058 – 3.68 บาท โดยผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยมีขอตกลงรับประกันการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ประเภทรับประกัน
ผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงือ่ นไขที่
ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนาย
หุ น ในครั ้ง นี ้ โดยจะดํ า เนิ น การคื น เงิ น ค า จองซื ้อ ทั ้ง จํ า นวนให แ ก ผู จ องซื ้อ ทั ้ง หมดตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือ
การเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
หรือ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
หนวยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบ
หลักทรัพยที่เสนอขายได
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ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน
จะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจัดจําหนาย (Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและ
จั ดจํ าหน ายหุ นดั งกล าวข างต น ผู จัดการการจั ดจํ าหน ายและรั บประกั นการจํ าหน ายและผู จัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจ องซือ้ แตละราย
ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2 คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษทั ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนาย
ตามที่ระบุในขอ 5.2 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น [] 9,072,000 บาท โดยจะชําระภายใน 3 วัน
นับจากวันปดการเสนอขาย
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํานวน 112,000,000 หุน ในราคาหุนละ []3.60 บาท
หัก : คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน

[] 403,200,000
[]9,072,000
[] 394,128,000
[]3.52

บาท
บาท
บาท
บาท

5.4 ประมาณการคาใชจา ยในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
[]322,560 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
56,000 บาท
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
[]9,072,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
[]153,000 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
25,000 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
69,000 บาท
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ**
[]3,800,000 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
[]13,547,560 บาท
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** ค า ใช จ า ยอื ่น ๆ รวมถึ ง ค า ธรรมเนี ย มที ป่ รึ ก ษาทางการเงิ น ค า ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน
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5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติ ดตอ ขอรั บหนั งสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพ ย ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการ
เสนอขาย
สําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษทั
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการ
เสนอขาย
ทั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวน
ทีย่ ื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จาก Website ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอ
ขายหุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
0

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผู
ถือหุน รายใหญ ผู มีอํา นาจควบคุม บริ ษั ทใหญแ ละบริ ษัท ย อยของตนเอง และผูท ี ่เ กีย่ วของ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่
เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญและบริษัทยอยของบริษัท
และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัด
จําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) ผูมีอุปการคุณของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย [] 85,600,000 หุน (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัท [] 22,400,000 หุน (3)
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 4,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่
ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนาย
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และรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรร
ใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูจองซื้อรายยอย
5.6.1 วิธีการจั ด สรรหุ นสามัญเพิม่ ทุนจํ านวน [] 85,600,000 หุ น ให แ กผู มีอุป การคุ ณ ของผู จัด
จําหนาย
หลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจํ าหนายหลักทรั พย ให อยูในดุ ลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอย
เทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร หุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผู
จองซื้อที่เป นผู มีอุปการคุ ณของผู จัดจําหนายหลั กทรัพ ยครบตามจํ านวนที่กํา หนดแล ว ผูจัด
จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ต ามข อ 5.2 ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการป ด รั บ จองซื ้อ หุ นก อ นครบกํ า หนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน [] 22,400,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจั ดสรรหุนใหแก ผูมีอุ ปการคุณ ของบริษัทใหอยูในดุ ลยพิ นิจของบริษัท โดยจะทํ าการ
จัดสรรหุน ใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามขอ
5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,000,000 หุน ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษทั
การจัดสรรหุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท
โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดที่เปนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท มาก
นอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุน
ของผูจองซื้อที่เปนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิใน
การปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วิธกี ารจองและการชําระเงินคาจองซือ้ หลักทรัพย
รายละเอียดวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพยมีดังตอไปนี้

สวนที่ 3 หนา 11

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผู
จองซื้อ จะต องกรอกรายละเอี ยดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน ใหถูกตองครบถ วนและ
ชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซือ้ เปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิ ติ บุ ค คลนั ้น พร อ มประทั บ ตราสํ า คั ญ ของบริ ษั ท (ถ า มี ) และแนบเอกสาร
ประกอบการจอง ดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ
สําเนาทะเบียนบ านที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือสํา เนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูป กครองทีผ่ ูป กครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบ
ตางดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่เปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐาน
ที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และ
หนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 126 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบ
ตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2555
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
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(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. และวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือ
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงิน
ไดจากสํ านักหักบั ญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วั นทําการ โดยหาก
ชํ าระเป น เช็ ค ให ลงวั นที ่ 20 กุ ม ภาพั นธ 2555 หรื อ วั น ที ่ 21 กุ ม ภาพั นธ 2555
เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระ
เปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
แตไมเกินวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจอง
ซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ที่
ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 22
กุมภาพันธ 2555 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จอง
ซื ้อ โดยชํ า ระเป น เงิ นโอน หรื อเงิ นโอนอั ต โนมั ติ (หรื อที ่เ รี ย กว า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอ มสั ่ง จา ยผู จัด การการจัด จํ า หนา ยและรับ ประกัน การจํ า หนา ย หรือ ผู จ ัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอร
โทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย จะดําเนินการ
โอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท
ปญจวัฒ นาพลาสติก จํา กัด (มหาชน)” ประเภทบัญ ชีกระแสรายวัน ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ถ.พระรามที่ 2 สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 565-100928-8
(4) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซือ้ ตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (3) มา
ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
แตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2555
(5) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุก
รายเขาบัญชีของผูจ ัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุน
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สามัญของผูจองซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรีย กเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร เช็ค หรื อ
ดราฟทที่ไดเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) – (4) ได
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผู
จองซื้อจะต องกรอกรายละเอี ยดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน ใหถูกตองครบถ วนและ
ชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซือ้ เปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิ ติ บุ ค คลนั ้น พร อ มประทั บ ตราสํ า คั ญ ของบริ ษั ท (ถ า มี ) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ
สําเนาทะเบียนบ านที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือสํา เนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอ ง
และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบ
ต า งด า ว พร อ มลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง ในกรณี ที ่เ ป น ผู เ ยาว จ ะต อ งแนบ
หลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 126 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และ
หนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 126 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบ
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ตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผู จ องซื ้อ สามารถจองซื ้อ ได ที ่สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2555
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. และวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือ
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงิน
ไดจากสํ านักหักบั ญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วั นทําการ โดยหาก
ชําระเปนเช็คใหลงวันที่ และวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 หรือวันที่ 21 กุมภาพันธ
2555 เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหาก
ชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช
บังคับ แตไมเกินวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจอง
ซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับ
แลวในวันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 22
กุมภาพันธ 2555 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองตามจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระ
เปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) เทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ให
ขีด ครอ มสั่งจา ยผูจัดการการจัด จํา หนา ยและรับประกันการจํา หนา ย พรอมทั้ง
เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อ
รวมในสว นของตนเขา บัญ ชี “บัญ ชีจ องซื ้อ หุ น เพิ ่ม ทุน บริษ ัท ปญ จวัฒ นา
พลาสติก จํากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขา ถ.พระรามที่ 2 สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 565-1-00928-8
(4) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (3) มา
ยืน่ ความจํานงในการจองซือ้ หุน และชําระเงินคาจองซื้อหุน ไดที่ผูจ ัดการการจัดจําหนาย
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และรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2555
(5) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อรายที่ธนาคาร
ไมสามารถเรียกเก็บเงิตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทที่ไดเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทัง้ นี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) – (4) ได
5.7.3 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษทั
ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน
พรอมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ
สํ า เนาทะเบี ย นบ า นหน า ที ่มีเ ลขที ่บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน 13 หลั ก หรื อ สํ า เนา
เอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเ ยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูป กครอง (บิดา/มารดา) และสํ าเนาทะเบี ยนบานที่ผูเ ยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบ
ตางดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่เปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐาน
ที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้ อไดที่ สํ านั กงานของผูจัดการการจั ดจํ าหนายและรั บประกั นการ
จําหนายตามที่ ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2555
(3) ผูจองซื้อตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. และวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซือ้ ครั้งเดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระเปนเงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค
(หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
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สํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปน
เช็คใหลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 หรือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 และชือ่ เจาของ
เช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรื
อดร าฟท ให ลงวันที ่ภายหลั งวันทีห่ นั งสื อชีช้ วนมี ผลใชบั งคับ แตไม เกินวันที่
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจอง
ซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับ
แลวในวันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 22
กุมภาพันธ 2555 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองตามจํานวนทีจ่ องซื้อ โดยชําระ
เปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) เทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ข อ 5.2.1 พร อ มทั ง้ เขี ย นชื ่อ นามสกุ ล ที อ่ ยู  และเบอร โ ทรศั พ ท ที ่ติ ด ต อ ได ไ ว
ดานหลัง โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการ
โอนเงินของยอดจองซือ้ รวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท ปญจวัฒนา
พลาสติก จํากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขา ถ.พระรามที่ 2 สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 565-1-00928-8
(4) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซือ้ ตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (3) มา
ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2555
(5) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายเพื่อ เรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่
ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บ
เงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการ
จองซือ้ และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) – (4) ได
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5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณ
ของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษทั
ในกรณี ที่มีการจองซื ้อหุน เกินกว าจํ า นวนหุน สามั ญ ทีเ่ สนอขายแก กรรมการ ผู บ ริ หารและ
พนักงานของบริษทั ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจ ัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่
ไมไดรับการจัดสรรหุนนั้น จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบีย้ หรือคาเสียหาย
ใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อผานตนเอง โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจาก
วันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาว
ขางตน อยางไรก็ตาม ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อ
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิด
การสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไว
ในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตาม
เช็คคาจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผู
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ
โดยผูจองซือ้ ตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมีสิทธิเรียกรอง
คาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อหุนไมมา
ติดตอขอรับเช็คคืน
5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไมครบจํานวนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลั กทรัพยตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการ
จัดสรรไมครบจํานวนที่จองซือ้ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อในสวนทีไ่ มได
รับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรครบ
ตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจอง
ซือ้ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามทีอ่ ยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 รายทีม่ ีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว
จะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสง
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว
ให ถือว า ผู จองซื ้อได รั บคื นเงิ นค าจองซื ้อแล วโดยชอบ และผู จองซือ้ จะไม มีสิ ทธิ เ รี ย กร อ ง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความ
ไมครบถวนของ ชื่อ ทีอ่ ยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไม
รับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.4 ในกรณีมกี ารยกเลิกการจองซือ้
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัด
จําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิก
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การจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจ ัดจําหนายหลักทรัพย
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หลั ก ทรั พ ย ผู จ ั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ที ร่ ั บ จองซื ้อ หุ นจากผู จ องซื อ้ หุ น ที ย่ กเลิ ก การจองซื ้อ
หลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผู
จองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน
14 วันนับจากวันปดการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืน
เงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา
14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจอง
ซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวา
ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับ
หนาที่เปนนายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขาย
ครั้งนี้ไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และ
เขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนใน
ตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุน
สามัญในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการ
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้คือ
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนหุนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิ
การจองซือ้ หุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูทีร่ ะบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน
15 วั น นั บจากวั นป ด การจองซือ้ หุน ในกรณีนี้ผู จองซื ้อจะไม สามารถขายหุน ที ่ไ ดรั บ การ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูจ องซื้ออาจจะไดรับใบหุนภายหลัง
จากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว
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5.10.2 ในกรณี ที ่ผู จองซื ้อ ไม ประสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ การของศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผู
จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย
นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อ
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของ
บริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
ดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิทีจ่ ะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ
5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคที่จะฝากหุนของตนเองไวใน
บัญชี ของบริษัท ผูอ อกหลักทรั พย โดยผา นศู นยรั บฝากหลักทรั พย กลา วคื อ ผูจองซื้ อหุ น
ประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะ
ดําเนินการนําหุนที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผู
จองซื้อหุน และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจอง
ซื้ อหุ นในกรณี นี้ผู ไ ด รั บการจั ด สรรจะสามารถขายหุ นสามั ญ ที ่ไ ด รั บ การจั ด สรรในตลาด
หลั กทรัพ ย ไ ดทันที ทีต่ ลาดหลั กทรั พ ย อนุ ญ าตให หุนของบริ ษั ท ทํา การซื ้อขายได ในตลาด
หลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจองซือ้ สามารถติดตอไดที่
ศู นย รั บฝากหลั กทรั พ ย ซึ ่งจะมี ค า ธรรมเนี ย มการถอนหลั กทรั พ ย ต ามอั ต ราที ่ศู นย รั บ ฝาก
หลักทรัพยกําหนด
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