บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Arrow Syndicate Public Company Limited

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

เพิ่มชวงราคาเสนอขาย วันที่จองซื้อ

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผู เ สนอขายหลั ก ทรั พ ย คื อ บริ ษั ท แอร โ รว ซิ น ดิ เ คท จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ชื่ อ เป น ภาษาอั ง กฤษว า ARROW
SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 31 หมู 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
20160 ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพยดังนี้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

:

50,000,000 หุน โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
(1) 45,000,000 หุ น เสนอขายต อประชาชน คิ ดเป นร อยละ 22.50 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
(2) 5,000,000 หุน เสนอขายตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย อ ย คิ ดเป น ร อ ยละ 2.50 ของจํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมด
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
ทั้งนี้ หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอย ใหสวนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายตอประชาชนทั่วไป

1.2

มูลคาที่ตราไว

: 1.00 บาทตอหุน

ราคาเสนอขาย

: ราคา 5.00-6.00[ • ] บาทตอหุน

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

: [ 250,000,000 – 300,000,000• ] บาท

หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ

: 25.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย
ในครั้งนี้

ระยะเวลาเสนอขาย

: วันที่ 17-19 ธันวาคม[ • ] 2555

สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

: หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียม
กับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ มีสัดสวนการเสนอขายดังนี้
1) เสนอขายตอบุคคลทั่วไป

[•]

หุน

2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

[•]

หุน

3) เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน

[•]

หุน

4) เสนอขายตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย

[•]

หุน
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ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่จัดสรรใหแกประชาชน เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
“บุคคลทั่วไป” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งไมใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไว
ดานลาง แตมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือผูมีอุปการคุณ ผูที่เคยเปนหรือคาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขาย
หลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธรุกิจ ผูใหการ
สนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ผูที่แนะนําลูกคาและแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ เปนตน ไมวา
ทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนาย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ ซึ่งจองซื้อหุน
สามัญผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รวมทั้งลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายที่ไดแสดงความประสงคขอรับการจัดสรรหุนของบริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ทางระบบออนไลนผาน
ชองทางเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1)ธนาคารพาณิชย
2)บริษัทเงินทุน
3)บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการ
ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
4)บริษัทเครดิตฟองซิเอร
5)บริษัทประกันภัย
6)สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
7)ธนาคารแหงประเทศไทย
8)สถาบันการเงินระหวางประเทศ
9)กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
12) กองทุนรวม
13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
“ผูมีอุปการคุณ” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอบริษัท เชนลูกคาทั้งทางตรง
และทางออม พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคาและเจาหนี้การเงิน ผูที่ทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา หรือมี
ศักยภาพในการใหความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําไมวาทางตรงหรือทางออมแกบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอ
ในอดีต ติดตอในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะติดตอ ซึ่งจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่
เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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”ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย” หมายถึง ผูบริหารและพนักงานของบริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
1.3

ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัทไดยื่น
คําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ใหพิจารณารับหุนของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน ”ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ตาม
เกณฑกําไรจากการดําเนินงาน ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย โดยภายหลังจากที่
บริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอบุคคลทั่วไป ผูมีอุปการคุณ และผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยแลว จะทํา
ใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนใหแกนักลงทุนรายยอยดังกลาว และบริษัทจะดําเนินการใหตลาด
หลักทรัพยฯ รับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป

1.4

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุน
และหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดหามผูถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้เปนจํานวนรวมกันเปนรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการ
เสนอขายหุนในครั้งนี้ หรือคิดเปนจํานวนหุนรวม 110,000,000 หุน รวมถึงหลักทรัพยอื่นที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุน
ตามอัตราสวนของหุนที่ถูกสั่งหามขายออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน
ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือ
หลักทรัพยทั้งหมด และเมื่อครบกําหนด 1 ป ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขาย
จํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดได
อยางไรก็ตาม ผูถือหุนเดิมกอนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ทุกราย ไดสมัครใจยินยอมนําหุนสวนที่ไมถูกสั่งหามขาย
จํานวนรอยละ 20 ของทุนชําระแลว หรือเปนจํานวน 40,000,000 หุน เขาฝากเพิ่มเติม โดยหุนจํานวนดังกลาวจะสามารถ
ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุนของบริษัทเขาซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ
ดังนั้น โดยสรุปแลวหุนสามัญทั้งหมดในสวนของผูถือหุนเดิมกอนการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เปนจํานวนรวม 150,000,000
หุน จะไมสามารถเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯไดภายในชวงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากวันที่หุนของบริษัทเขา
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด การโอนหุนของบริษัทจะเสร็จสมบูรณ
เมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะ
ใชยืนยันกับบริษัทไดเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทได
ลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็น
วาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยให
เปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
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3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ จะกําหนดราคาเสนอขายโดยการประเมินราคา
หุนสามัญของบริษัทตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับมูลคาของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่จะสามารถอางอิงได
(Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบ ไดแก อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to Earning
Ratio)
ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขาย [ • ] บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ [ • ]
เทา โดยคํานวณมาจากประมาณการกําไรสุทธิตอหุนของป [ • ] (Annualized) ซึ่งเทากับ [ • ] ลานบาท หารดวยจํานวนหุน
สามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จํานวน 200 ลานหุน ซึ่งไดเทากับ [ • ]
บาทตอหุน โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหุนสามัญที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดประมาณรอยละ [ • ] จากอัตราสวน
ราคาตอกําไรสุทธิของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉลี่ยในชวงระยะเวลา [ • ] เดือน ตั้งแตวันที่ [ • ] จนถึงวันที่
[ • ] ซึ่งมีคาเทากับ [ • ] เทา ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิได
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคต

4.

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
[•]

5.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

6.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรร
วิธีการจองซื้อหุนและวิธีการจัดสรรหุนใหแกประชาชนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา
หรืออุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อทําใหการจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 849 ชั้น 15 อาคารวรวัฒน
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662
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6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [ • ]

บริษัทหลักทรัพย [ • ]

บริษัทหลักทรัพย [ • ]

บริษัทหลักทรัพย [ • ]

(“ผูจัดจําหนายหลักทรัพย” ในที่นี้และที่จะกลาวถึงตอไป ใหหมายความถึง “ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย”)
6.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
6.3.1 เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปน
ผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชน และตอผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนรวม 50,000,000 หุน ในราคาหุนละ [ • ] บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมี
ขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting)
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดย
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9 เมื่อเกิด
เหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ
ดังตอไปนี้
(ก) เมื่ อ บริ ษั ท ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขใดๆ ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือ
การเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการ
สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
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ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะกํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจั ด จํ า หน า ย
(Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9
6.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่
ระบุไวในขอ 6.2 รวมเปนเงินประมาณ [ • ] บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการนับ
จากวันปดการเสนอขาย
6.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น แบงออกเปน
- จากการขายใหแกบุคคลทั่วไป
- จากการขายใหแกผูมีอปุ การคุณของบริษัท
- จากการขายใหแกนักลงทุนสถาบัน
- จากการขายใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
รวมจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุน
หมายเหตุ : * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
6.4

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมแรกเขาสําหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน**
คาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย)
คาใชจายในการจัดทําหนังสือชี้ชวน ใบจองซือ้ หุน คาโฆษณา และประชาสัมพันธ
รวมคาใชจายทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
** ไมรวมคาธรรมเนียมรายปในการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนของ
บริษัทไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ไดเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย
และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพยมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
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ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่
ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ได
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายใหแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่
ระบุไวในขอ 6.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัท
ยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิให
จัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรร
หุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด หรือเปนการจัดสรรใหผูบริหารและพนักงาน
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลวเทานั้น
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ (1) เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
จํานวน [ • ] หุน (2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณ จํานวน [ • ] หุน (3) เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน [ • ] หุน และ (4)
เสนอขายตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน [ • ] หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกประชาชน เพื่อทําให
การจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5 (3)
เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยใหม เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป

ตัดวิธีการจองซื้อแบบสุมจัดสรรแบบออนไลน

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยจะทํา
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และ
หากยอดการจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 จะทําการจัดสรรหุนเปนจํานวน
ไมเกิน [ • ] หุน สําหรับทําการสุมจัดสรรใหกับลูกคาที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหลักทรัพย ที่ไดทําการแสดงความประสงคในการขอรับการจัดสรรหุนทางระบบออนไลน
ผานชองทางเว็บไซตของ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย (www.poems.in.th) โดยผูที่ไดรับการจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรรทุกราย
จะไดรับการจัดสรรหุนในจํานวนที่เทากัน รายละ [ • ] หุน ทั้งนี้รายละเอียดในการสุมจัดสรร เชน จํานวนหุนที่
จัดสรรไวเพื่อการสุมจัดสรร วิธีการสุมจัดสรร ขั้นตอนในการสุมจัดสรร และระยะเวลาในการสุมจัดสรร เปนตน ให
อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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อนึ่ง บุคคลทั่วไปที่ไดรับการจัดสรรผานดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
6.2.1 แล ว จะไม ไ ด รั บ การจั ด สรรผ า นการสุ ม จั ด สรรหุ น ทางระบบออนไลน ผ านช องทางเว็ บไซต ของ บริ ษั ท
หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตามที่ระบุไวขางตน
6.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนด
แลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน
สามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามขอ 6.2.1 หากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของนักลงทุน
สถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.4 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
การจัดสรรหุนใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
ทั้งนี้ หุนสวนที่เหลือจากความตองการของบุคคลตามขอ 6.6.1 6.6.2 6.6.3 และ 6.6.4 ใหจัดสรรตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
6.7 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัทไดเปดบัญชี สําหรับผูจองซื้อหุน โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท แอร
โรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)” ธนาคาร.............................. สาขา............................ บัญชีเลขที่..........................
ประเภท ออมทรัพย สําหรับการรับเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้
6.7.1 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพยสําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท นักลงทุนสถาบัน ผูบริหาร
และพนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไปที่มิไดเกี่ยวของกับการขอรับการจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรรทางระบบออนไลน
ผานชองทางเว็บไซตของ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถจองซื้อไดที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายในวันที่ [ • ] ตั้งแต
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําเปนจํานวน 1,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อหุน
จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
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(1)

ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือ
ชื่อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบคุคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม
หมดอายุ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไม
หมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
นอกจากนี้ ผูจองซื้อตองแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยงในการลงทุน) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ

(2)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ [ • ] ระหวางเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ [ • ] ระหวางเวลา
9.00 น.-12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน
เงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยใหลงวันที่วันเดียวกับวันที่
จอง หรือชําระเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา Automatic Transfer
System หรือ ATS)
• หากทําการจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [ • ] หรือ จองซื้อในวันที่ [ • ] ระหวางเวลา
9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน
เงินสดหรือเงินโอนเทานั้น
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ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพัน
โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับใชแลวในวันจองซื้อ สําหรับการชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค
หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟต ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนที่ตนจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)”
(3)

ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 6.7 (1) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 6.7 (2) สงไปยังสํานักงานของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ • ]
วันที่ [ • ] และวันที่ [ • ] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานใน
การรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ

(4)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและดําเนินการตามขอ (3) แลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนของผู
จองซื้อรายที่กรอกขอความ และดําเนินการไมครบถวนตามขอ (1) – (3)

6.7.2 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพยสําหรับบุคคลทั่วไปที่ไดทําการแสดงความประสงคในการ
ขอรับการจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรรทางระบบออนไลนผานชองทางเว็บไซตของ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัททางระบบออนไลนผานชองทางเว็บไซตของ
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กอนวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช จึงสามารถทําการแสดงความประสงคในการขอรับการ
จัดสรรหุนแบบสุมจัดสรรทางระบบออนไลนผานชองทางเว็บไซตของ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
โดยที่ระยะเวลาในการสุมจัดสรร จํานวนหุนที่จะถูกจัดสรรไวสําหรับการสุม รวมทั้งจํานวนหุนที่ผูถูกสุมจัดสรรจะไดรับการ
จัดสรรตอคน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะเปดเผยใหทราบทั่วกันผาน
ทางเว็บไซต www.poems.in.th ซึ่งผูตองการแสดงความประสงคในการขอรับการจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรร จะตองปฏิบัติ
ตามวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูที่ตองการแสดงความประสงคในการขอรับการจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรร ทําการแสดงความประสงคโดย
การล็ อ กอิ น และการกรอกรายละเอี ย ดในใบลงทะเบี ย นขอรั บ การจั ด สรรหุ น แบบสุ ม จั ด สรร ซึ่ ง มี
รายละเอียดหลักใกลเคียงกันกับใบจองซื้อหุน ผานทางเว็บไซต www.poems.in.th ตั้งแตเวลา 12.00 น.
ของวันที่ [ • วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช ] จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ [ • วันกอนวันจองซื้อวัน
แรก]
ทั้งนี้หากผูลงทะเบียนขอรับการจัดสรรหุนฯไดรับการยืนยันจาก บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) วาตนไดรับการจัดสรรหุน ใบลงทะเบียนฯดังกลาวใหมีผลเปนใบจองซื้อหุนโดยปริยาย

(2)

บุคคลทั่วไปที่เปนลูกคาของ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1 ราย สามารถใช
สิทธิ์ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรรได 1 สิทธิ์เทานั้น โดยผูที่ตองการแสดงความประสงค
ในการขอรับการจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรร ตองกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนขอรับการจัดสรรหุนแบบ
สุมจัดสรรใหถูกตองครบถวนและชัดเจน
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นอกจากนี้ ในกรณีที่ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รองขอ ผูลงทะเบียนขอรับ
การจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรร ตองทําการตอบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสี่ยงในการลงทุน) หรือจัดสงเอกสารประกอบตางๆตามที่ไดรับการรองขอ

6.8

(3)

ผูแสดงความประสงคในการขอรับการจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรร ตองมียอดเงินสดคงเหลือสุทธิปรากฎอยู
ในบัญชีชําระลวงหนา (Pre Paid / Cash Balance Account) ในชื่อของตนเอง ที่ไดเปดบัญชีไวกับบริษัท
หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนขั้นต่ําตามมูลคาหลักทรัพยที่ไดทําการแสดง
ความประสงคในการขอรับการสุมจัดสรร กอนเวลา 17.00 น.ของวันที่ [ • วันกอนวันจองซื้อวันแรก] และ
ยอดเงินสดคงเหลือสุทธิจํานวนดังกลาวจะตองคงอยูในบัญชีจนกระทั่งผูแสดงความประสงคฯ ไดรับแจง
ผลการสุมจัดสรร

(4)

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการแจงผลการจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรร
ใหผูแสดงความประสงคฯทุกคนทราบในวันที่ [ • วันจองซื้อวันแรก] ในระหวางเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
12.00 น. ซึ่งผูแสดงความประสงคฯสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรผานทางเว็บไซต www.poems.in.th
โดยการล็อกอินดวยรายละเอียดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตน

(5)

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะทําการตัดเงินคาจองซื้อหุนในบัญชีชําระ
ลวงหนา (Pre Paid / Cash Balance Account) ในชื่อของผูที่ไดรับการจัดสรรหุน ที่ไดเปดบัญชีไวกับ
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในวันที่ [ • วันจองซื้อวันแรก] ระหวางเวลา 9.00
น. ถึงเวลา 16.00 น.

(6)

ผู ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรหุ น แบบสุ ม จั ด สรร จะยกเลิ ก การจองซื้ อ หุ น และขอรั บ เงิ น คื น ไม ไ ด ทั้ ง นี้ บริ ษั ท
หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนของผูจองซื้อรายที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (1) – (3) และ (5)

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
6.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดจําหนายจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผู
จัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
สําหรับบุคคลทั่วไปที่จองซื้อทางระบบออนไลนผานชองทางเว็บไซตของ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ในกรณีที่มีการแสดงความประสงคในการขอรับการจัดสรรหุนแบบสุมจัดสรรเกินกวาจํานวนหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรไวสําหรับการสุมจัดสรร ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามขอ 6.2.1
6.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลย
พินิจของกรรมการผูจัดการของบริษัท
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6.8.3 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1
6.8.4 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท ใหอยูใน
ดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการของบริษัท
6.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
6.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ
ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไว
ในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับ
จากวัน ปด การจองซื้อ ทั้ งนี้ กรณีไ มส ามารถคื นเงิน ใหแ กผู จองซื้ อ ไดในกํ าหนดเวลาดั งกลา ว ผูจั ดจํ าหนา ย
หลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา
14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืน
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
6.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
โดยสั่ ง จ า ยเป น เช็ ค ขี ด คร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู จ องซื้ อ ตามชื่ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ และจั ด ส ง ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม
สามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
สงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่สามารถ
จัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
6.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการคืน
เช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมี
สิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อหุนไมมาติดตอ
ขอรับเช็คคืน
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6.9.36.9.4

ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ

(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพยและผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใช
สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
จะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคา
จองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงิน
ใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ
หุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงไดอยางไรก็ดี ไมวา
ในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน
โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียน
หุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุน
สามั ญ ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ด ทั น ที ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย อ นุ ญ าตให หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท เริ่ ม ทํ า การซื้ อ ขายได ใ นตลาด
หลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี้
6.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้ อไมประสงคข อรับ ใบหุน แตประสงค จะใช บริก ารของศูนย รับฝากหลั กทรัพ ย โดยผูจองซื้ อ
ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัท
จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู
ฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไวภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 6.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 6.10.3 แทน
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6.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้ บริษัทจะ
ดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 เพื่อขาพเจา และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ใน
กรณี นี้ ผู ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรจะสามารถขายหุ น สามั ญ ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรในตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ด ทั น ที ที่ ต ลาด
หลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุน
สามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
6.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
สงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไม
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจาก
ที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
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