บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์
บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ประสงค์จะเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 245,000,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท ให้แก่ประชำชน (Initial Public Offering) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2555
ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ทเี่ สนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ทเี่ สนอขาย

1.2

ผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์

: บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

: หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั

จำนวนที่ออกและเสนอขำย

: 245,000,000 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 17.50 ของจำนวนหุ ้น
สำมัญที่ ชำระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ภำยหลังกำรเสนอ
ขำยหุน้ ต่อประชำชนในครั้งนี้

มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ

: 0.10 บำท

รำคำเสนอขำย

: [] บำทต่อหุน้

มูลค่ำรวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

: [] บำท

ระยะเวลำจองซื้อ

: []

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้นสามัญ
กำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ซึ่ งมีสัดส่ วน
กำรเสนอขำยในเบื้องต้นดังนี้
เสนอขำยต่อบุคคลทัว่ ไป

: [] หุน้

เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน

: [] หุน้

เสนอขำยต่อผูม้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั

: [] หุน้

ทั้งนี้ ผูจ้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรั บประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิ ทธิ ในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ ยนแปลง
จำนวนหุน้ สำมัญที่จดั สรรให้แก่ผลู ้ งทุนแต่ละประเภทข้ำงต้น หรื อเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญตำมรำยละเอียดที่
กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น ปริ มำณควำมต้องกำรซื้ อหุ ้นสำมัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท
เป็ นต้น เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครั้งนี้ประสบควำมสำเร็ จ
นิยำมที่ใช้ในกำรพิจำรณำประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
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บุคคลทั่วไป หมำยถึง บุคคลธรรมดำทัว่ ไป และ/หรื อ นิ ติบุคคลทัว่ ไปที่มิใช่นกั ลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมที่
ระบุ ไ ว้ด้ำ นล่ำ ง รวมถึ ง ลูก ค้ำหรื อผูท้ ี่ คำดว่ำ จะเป็ นลู ก ค้ำ คู่สัญ ญำ บริ ษ ัทคู่ ค ้ำ ผูท้ ี่ มี ค วำมสัม พันธ์ ท ำงธุ รกิ จ หรื อ ผูม้ ี
อุปกำรคุณไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อมของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยบุคคลทัว่ ไปสำมำรถจองซื้ อหุ ้นได้ตำมวิธีกำรที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.7.1 และจะจัดสรรตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่
ผูม้ ีอำนำจควบคุม บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และผูท้ ี่ เกี่ยวข้องของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลกั ษณะ
ต้องห้ำม ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิ งหำคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิม่ เติม)
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผูล้ งทุนประเภทสถำบันที่จองซื้ อหุ ้นสำมัญผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

ธนำคำพำณิ ชย์
บริ ษทั เงินทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อกำรบริ หำรกองทุนส่ วนบุคคล หรื อเพื่อกำรจัดกำร
โครงกำรลงทุ นที่ จัด ตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริ ษทั ประกันภัย
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมำยเฉพำะ
จัดตั้งขึ้น
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึ่งมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซื้อหุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.1 เท่ำนั้น โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซื้ อหุ ้นได้ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และในกำรจัดสรรหุ ้นให้แก่นัก
ลงทุนสถำบันจะอยูใ่ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและผูร้ ับประกันกำรจำหน่ำยดังกล่ำว ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ
5.6.2
ผู้มอี ุปการคุณของบริษัท หมำยถึง
(1)

พนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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(2)
(3)
(4)
(5)

บุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบุคคล ที่มีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เช่น ผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์
ทำงกำรค้ำลูกค้ำ หรื อ เจ้ำหนี้กำรค้ำ เป็ นต้น
บุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบุคคลที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องกำรชักชวนให้เป็ นลูกค้ำหรื อผูจ้ ดั หำวัตถุดิบ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนำคต
บุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบุคคลที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ในกำรประกอบธุรกิจได้ท้ งั ในปั จจุบนั และอนำคต
บุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ผูม้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังกล่ำวจะต้องจองซื้ อหุ ้นผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่ำนั้น โดยผูม้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สำมำรถซื้ อหุ ้นได้ตำมวิธีกำรที่
ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผมู ้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะอยูใ่ นดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรร
ให้แก่ ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม บริ ษทั ใหญ่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกันตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม
2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่ นไขอืน่
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 245,000,000 หุน้ ที่เสนอขำยในครั้งนี้ จะได้รับสิ ทธิ และผลประโยชน์เท่ำเทียม
กับหุน้ สำมัญเดิมของบริ ษทั ทุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์ ทเี่ สนอขาย
บริ ษ ัทจะนำหุ ้นสำมัญ ที่ จำหน่ ำ ยได้แล้วทั้ง หมดของบริ ษทั ไปจดทะเบี ย นเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ บริ ษทั จะเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน
ดัง กล่ ำ ว ก่ อ นที่ จ ะได้รั บ ทรำบผลกำรพิ จ ำรณำจำกตลำดหลัก ทรั พ ย์เ กี่ ย วกับ กำรรั บ หุ ้น สำมัญ ของบริ ษ ัท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ บริ ษทั จึ งยังมี ควำมเสี่ ยงที่ อำจจะไม่ได้รับอนุ ญำตจำกตลำด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ยนื่ คำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2555 ให้
พิจำรณำรับหุน้ สำมัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริ ษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิ น ได้พิ จำรณำคุ ณสมบัติ ของบริ ษ ัทแล้วเห็ นว่ำ บริ ษ ัท มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนตำมข้อ บังคับ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลง
วันที่ 24 มีนำคม 2546 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่คุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรำย
ย่อย ซึ่งบริ ษทั จะต้องมีผถู ้ ือหุน้ สำมัญรำยย่อยไม่นอ้ ยกว่ำ 300 รำย และถือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำวแต่ละรำยจะต้องถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย ซึ่ งเมื่อบริ ษทั ได้
จำหน่ำยหุน้ สำมัญในครั้งนี้แล้ว จะทำให้บริ ษทั มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุน้ รำยย่อย โดยบริ ษทั จะ
ดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์รับหุน้ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
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หน้ำ 3

บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

1.5

ข้ อมูลอืน่ ๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรห้ำมผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ขำยหุน้ และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้บริ ษทั ต้องสัง่ ห้ำมผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในกำรบริ หำรและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นรำยอื่นๆ นำหุ ้นสำมัญของตนซึ่ งมีจำนวนรวมกันเป็ นจำนวนร้อยละ 55
ของทุนชำระแล้วหลังวันที่บริ ษทั เสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนแล้วเสร็ จออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้น
สำมัญของบริ ษทั เริ่ มทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยหลังจำกวันที่หุ้นของบริ ษทั ทำกำรซื้ อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูท้ ี่ถูกสัง่ ห้ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุน้ หรื อหลักทรัพย์
ที่ ถูกสั่งห้ำมขำยได้ในจำนวนร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ ้น หรื อหลักทรั พย์ท้ งั หมดที่ ถูกสั่งห้ำมขำยดังกล่ำว และ
สำมำรถขำยส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี

2.

ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ ทเี่ สนอขาย
หุน้ สำมัญของบริ ษทั สำมำรถโอนกันได้อย่ำงโดยเสรี โดยไม่มีขอ้ จำกัด และหุ ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะ
หนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั กำรโอนหุ ้นรำย
ใดที่จะทำให้อตั รำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวของบริ ษทั เกินอัตรำส่ วนข้ำงต้น บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธกำรโอนหุ ้น
ของบริ ษทั รำยนั้นได้
กำรโอนหุ ้นสำมัญของบริ ษทั จะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ ้น โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนลงลำยมือชื่อของผูโ้ อน
กับผูร้ ับโอนและส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู ้ ับโอน กำรโอนหุน้ สำมัญจะใช้ยนื ยันกับบริ ษทั ได้ ต่อเมื่อบริ ษทั ได้รับคำร้อง
ขอให้ลงทะเบี ยนกำรโอนหุ ้ นสำมัญแล้ว แต่จะใช้ยืนยันบุคคลภำยนอกได้เมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบี ยนกำรโอนหุ ้น
สำมัญแล้ว โดยบริ ษทั จะลงทะเบียนกำรโอนหุน้ ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ได้รับกำรร้องขอนั้น หรื อหำกบริ ษทั เห็นว่ำ
กำรโอนหุน้ นั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริ ษทั จะแจ้งแก่ผยู ้ ื่นคำร้องขอภำยใน 7 วัน ทั้งนี้ กำรโอนหุ ้นสำมัญที่ซ้ื อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมกฎข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

3.

ทีม่ าของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ทเี่ สนอขาย
กำรกำหนดรำคำหุน้ ที่จะเสนอขำยในครั้งนี้ได้มีกำรพิจำรณำจำก
ก) กำรสำรวจควำมต้องกำรซื้ อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่ งเป็ นวิธีกำรสอบถำมปริ มำณควำมต้องกำรซื้ อ
หุน้ สำมัญของนักลงทุนสถำบันในแต่ละระดับรำคำ โดยกำรตั้งช่วงรำคำ (Price Range) ในระดับต่ำงๆ กัน แล้วเปิ ด
โอกำสให้นักลงทุ น สถำบัน แจ้ง รำคำ และจ ำนวนหุ ้น ที่ ป ระสงค์จ ะจองซื้ อ มำยัง ผู ้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยช่วงรำคำที่ใช้ Book Building อยูท่ ี่ระหว่ำงรำคำ [] – [] บำท
ต่อหุน้ ทั้งนี้ บริ ษทั ร่ วมกับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยได้กำหนดรำคำหุ ้นที่จะเสนอขำยใน
ครั้งนี้ที่รำคำ [] บำทต่อหุน้ โดยได้พิจำรณำจำกรำคำและจำนวนหุ ้นที่นกั ลงทุนสถำบันเสนอควำมต้องกำรซื้ อเข้ำ
มำ โดยเป็ นรำคำที่จะทำให้บริ ษทั ได้รับเงินตำมจำนวนที่ตอ้ งกำร และยังมีควำมต้องกำรซื้ อหุ ้นเหลืออยูม่ ำกพอใน
ระดับที่คำดว่ำทำให้รำคำหุน้ มีเสถียรภำพในตลำดรองของหุน้ สำมัญ และ
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หน้ำ 4

บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ข) อัตรำส่ วนรำคำหุ ้นต่อกำไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ทั้งนี้ รำคำหุ ้นที่เสนอขำยหุ ้นละ
[] บำท คิดเป็ น P/E ที่ประมำณ [] เท่ำ โดยคำนวณกำไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นจำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ในช่วง []
เดือนย้อนหลัง (เดือน[] ถึง เดือน[]) ซึ่งเท่ำกับ [] บำทต่อหุน้ (คำนวณบนฐำนจำนวนหุ ้นภำยหลังจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครั้งนี้ท้ งั หมด [] หุน้ (Fully Diluted)) อย่ำงไรก็ดี P/E ดังกล่ำวคำนวณจำกฐำนะทำง
กำรเงินในอดีต โดยที่ยงั มิได้พิจำรณำถึงผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต ซึ่ งเป็ นปั จจัยสำคัญปั จจัยหนึ่ งที่นกั ลงทุนควร
พิจำรณำประกอบกำรตัดสิ นใจในกำรลงทุน
3.1

ข้ อมูลทางการเงินเพือ่ ประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
ในกำรพิจำณำข้อมูลทำงกำรเงิ นของบริ ษทั จดทะเบี ยนเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ ้นที่ เสนอขำย
บริ ษทั จดทะเบี ยนที่มีลกั ษณะกำรประกอบธุ รกิจที่คล้ำยคลึงหรื อใกล้เคียงกับกำรประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ซึ่ งจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่
1) []
2) []
3) []

ตำรำงสรุ ปข้อมูลที่ ใช้ในกำรเปรี ยบเที ยบเป็ นอัตรำส่ วนรำคำหุ ้นต่อกำไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (Price to Earnings Ratio:
“P/E”) ดังนี้
บริษัท
ราคาตลาด
อัตราส่ วนราคาหุ้นต่ อกาไร
1)
(บาทต่ อหุ้น)
สุ ทธิต่อหุ้น (เท่ า) 2)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
ค่ำเฉลี่ย
[]
ที่มำ: SETSMART
หมำยเหตุ: 1) รำคำปิ ดต่อหุน้ เฉลี่ย 1 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วนั ที่ [] ถึงวันที่ []
2) กำไรสุทธิในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนย้อนหลัง (เดือน[] ถึง เดือน[])
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

5.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิ ทธิ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื้ อ
หลักทรัพย์และวิธีกำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมที่ ระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้ ตำมควำมเหมำะสม ในกรณี ที่เกิ ด
ปั ญหำ อุปสรรคหรื อข้อจำกัดในกำรดำเนิ นกำร ทั้งนี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นกั ลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม และ
เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครั้งนี้ประสบควำมสำเร็ จ
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หน้ำ 5

บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2

ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 400/22 ชั้น 19 อำคำรธนำคำรกสิ กรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสำร 0-2696-0099
5.2.2 ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริ ษทั หลักทรัพย์ []
ที่อยู่ []
โทรศัพท์ [] โทรสำร []
บริ ษทั หลักทรัพย์ []
ที่อยู่ []
โทรศัพท์ [] โทรสำร []
บริ ษทั หลักทรัพย์ []
ที่อยู่ []
โทรศัพท์ [] โทรสำร []
บริ ษทั หลักทรัพย์ []
ที่อยู่ []
โทรศัพท์ [] โทรสำร []
5.3

เงือ่ นไข และค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงือ่ นไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริ ษทั ได้ตกลงมอบหมำยให้ผจู ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ซึ่ งจะเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 245,000,000 หุ ้น ในรำคำหุ ้นละ [] บำท ตำมสัดส่ วนกำรจัดสรร
ตำมที่ปรำกฏในข้อ 1 โดยผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์มีขอ้ ตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำยหุ ้นประเภทรับประกันผล
กำรจำหน่ ำยอย่ำงแน่ นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ รำยละเอียดให้เป็ นไปตำมสัญญำแต่งตั้งผูจ้ ดั จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิก
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หน้ำ 6

บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

กำรจ ำหน่ ำ ยหุ ้ น สำมัญ ในครั้ งนี้ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ำรณ์ ต่ ำ งๆ ตำมที่ ก ำหนดไว้ใ นสั ญ ญำแต่ ง ตั้ง ผูจ้ ัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริ ษทั ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไขใดๆ ที่ กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรื อกำรเมืองทั้งในประเทศ
และต่ ำ งประเทศ หรื อ กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ำ งมี นัย ส ำคัญ ในธุ ร กิ จ หรื อ กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท ที่ อ ำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครั้งนี้ หรื อ
(ค) เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตั้งผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นสำมัญดังกล่ำวข้ำงต้นจะ
เป็ นไปตำมรำยละเอี ยดและเงื่ อนไขที่ จ ะก ำหนดไว้ในสัญญำแต่ง ตั้ง ผูจ้ ัดจ ำหน่ ำ ยและรั บประกัน กำรจ ำหน่ ำย
(Underwriting Agreement)
ในกรณี ที่ผจู ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหรื อกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นในครั้งนี้
จำกเหตุในข้อ (ก) - (ค) ข้ำงต้น หรื อเหตุอื่นที่ ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้งผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
(Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยแต่ละรำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้ อทั้งจำนวนให้แก่ผจู ้ องซื้ อแต่ละรำยที่จองซื้ อหุ ้นสำมัญในส่ วนของ
ตน ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
5.3.2 ค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริ ษทั ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ให้แก่ผจู ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น [] บำท โดยจะชำระให้ภำยใน 7 วันทำกำร หลังจำกวันที่
บริ ษทั ได้รับเงินค่ำจองซื้อจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ครบถ้วน
5.3.3 ประมาณการจานวนเงินค่ าหุ้นสามัญทีบ่ ริษัทจะได้ รับ
จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญที่บริ ษทั จะได้รับหลังหักค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำย
หุน้ สำมัญจำนวน 245,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ [] บำท
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญที่บริ ษทั จะได้รับ
จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญที่บริ ษทั จะได้รับต่อหุน้
5.4

[] บำท
[] บำท
[] บำท
[] บำท

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ /1
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่
ค่ำธรรมเนียมในกำรขออนุญำตให้รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน/2
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
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ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
[] บำท
/3
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
[] บำท
รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งสิ้น
[] บาท
หมำยเหตุ : /1 ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
/2
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
/3
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมถึง ค่ำที่ ปรึ กษำทำงกำรเงิ น ค่ำที่ ปรึ กษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์
เป็ นต้น
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรั บบุคคลทั่วไป
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อหุน้ สำมัญได้ที่สำนักงำนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วนั ที่หนังสื อชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
สำหรั บนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนัง สื อ ชี้ ชวนและใบจองซื้ อ หุ ้น สำมัญ ได้ที่ ส ำนัก งำนของผูจ้ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วนั ที่หนังสื อชี้ชวนมีผลบังคับ
ใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
สำหรั บผู้มีอุปกำรคุณของบริ ษัท
สำมำรถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนัง สื อ ชี้ ชวนและใบจองซื้ อ หุ ้น สำมัญ ได้ที่ ส ำนัก งำนของผูจ้ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วนั ที่หนังสื อชี้ชวนมีผลบังคับ
ใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
ทั้งนี้ บุคคลทัว่ ไป นักลงทุนสถำบัน และผูม้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสื อชี้ชวน
ซึ่ งมีขอ้ มูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสื อชี้ ชวนที่ ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ

5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยในครั้งนี้ แบ่งเป็ นกำรจัดสรร 3 ส่ วน ตำมรำยละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1)
บุคคลทัว่ ไป (2) นักลงทุนสถำบัน (3) ผูม้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
นอกจำกนี้ กำรจัดสรรหุ ้นสำมัญโดยผูจ้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผูจ้ ดั จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย จะอยูภ่ ำยใต้เกณฑ์ดงั นี้
1. ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะไม่จดั สรร
หุ ้นสำมัญที่ เสนอขำยให้แก่ตนเอง ผูจ้ ัดจำหน่ ำยหุ ้นที่ ร่วมจัดจำหน่ ำย ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจ
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ควบคุมบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยของตนเอง หรื อของผูจ้ ดั จำหน่ำยหุ ้นที่ร่วมจัดจำหน่ำย และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กองทุนรวมที่มีลกั ษณะที่ผจู ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริ ษทั ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่
เป็ นกำรจัดสรรหุ ้นที่เหลือจำกกำรจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จดั สรรหุ ้นให้กบั บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ด้วย ทั้งนี้ เป็ นไปตำมรำยละเอียดที่ กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิ งหำคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำร
จัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิ ทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุน้ สำมัญ
ที่จดั สรรให้แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจัดสรรให้แก่บุคคลทัว่ ไปเพิ่มเติม หำกพิจำรณำแล้ว
เห็ นว่ำมี หุ้นสำมัญเหลื อจำกกำรจัดสรรในส่ วนของนักลงทุ นสถำบัน เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ ้น
สำมัญครั้งนี้ประสบควำมสำเร็ จ
3. ภำยหลัง จำกกำรปิ ดรั บ จองซื้ อ หุ ้น สำมัญ ส ำหรั บ ผูจ้ องซื้ อ ในแต่ ล ะประเภท ผูจ้ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลงจำนวนหุน้ สำมัญที่จดั สรรให้แก่นกั ลงทุนประเภทใดประเภท
หนึ่ ง เช่น หำกพบว่ำมีหุ้นสำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่ วนผูม้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั แต่มีผูส้ นใจจองซื้ อหุ ้น
สำมัญ เกิ น กว่ำ จ ำนวนที่ จ ะจัด สรรสำหรั บ ส่ วนของบุ คคลทั่ว ไป หรื อ นัก ลงทุ น สถำบัน เป็ นต้น ทั้ง นี้ กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวจะอยูภ่ ำยใต้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยปฏิ บตั ิตำมกฎเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้อง และจะมีกำรแจ้งข่ำวให้นักลงทุนที่ เกี่ ยวข้องได้ทรำบโดยทัว่ กัน ทำงสื่ อ
ต่ำงๆ ที่เหมำะสมต่อไป
4. กำรจัดสรรหุ ้นสำมัญในครั้งนี้ เป็ นกำรปฏิ บตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตำมข้อ 5 (3) เรื่ อง กำร
กระจำยกำรถื อ หุ ้น รำยย่อยภำยใต้ขอ้ บัง คับ ตลำดหลักทรั พ ย์ เรื่ อง กำรรั บหุ ้นสำมัญหรื อ หุ ้น บุ ริ มสิ ทธิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ บุคคลทัว่ ไป
กำรจัดสรรหุ ้นสำมัญให้แก่บุคคลทัว่ ไป ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 โดยจะทำกำร
จัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดก็
ได้ และหำกยอดกำรจองซื้ อหุ ้น สำมัญ ของผูจ้ องซื้ อ บุ ค คลทั่ว ไปครบตำมจ ำนวนที่ ก ำหนดแล้ว ผูจ้ ัด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ขอสงวนสิ ทธิในกำรปิ ดรับจองซื้อหุน้ สำมัญของบุคคลทัว่ ไปก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำร
จองซื้อ
5.6.2 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ นักลงทุนสถาบัน
กำรจัดสรรหุ ้นสำมัญให้แก่นักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของผูจ้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ ้น
สำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื้อหุน้ สำมัญครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิ ทธิในกำรปิ ดรับจองซื้อหุน้ สำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
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5.6.3 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้มู อี ุปการคุณของบริษัท
กำรจัดสรรหุ ้นสำมัญให้แก่ผูม้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำย หรื อผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำย โดยจะทำกำรจัดสรร
หุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และ
หำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหุน้ สำมัญคงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ผมู ้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั ข้ำงต้น ผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหุน้ สำมัญคงเหลือดังกล่ำวให้แก่นกั ลงทุนสถำบัน
หรื อบุคคลทัว่ ไปเพิ่มเติม
5.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซื้อหุ้นสามัญ

5.7.1 สาหรับบุคคลทัว่ ไป
ผูจ้ องซื้อที่เป็ นบุคคลทัว่ ไปจะต้องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ สำมัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิ่มเป็ นทวีคูณของ 100 หุ ้น โดยผูจ้ อง
ซื้ อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้ อในใบจองซื้ อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู ้
จองซื้ อเป็ นนิ ติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ ี อำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของ
บริ ษทั (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผูจ้ องซื้ อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ และลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรื อในกรณี ที่ไม่มีบตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำร
อื่นที่ มีเลขประจำตัวประชำชน ที่ ยงั ไม่หมดอำยุ และหรื อสำเนำทะเบี ยนบ้ำนหน้ำที่ มีเลขประจำตัว
ประชำชน พร้ อ มทั้งลงนำมรั บ รองส ำเนำถูก ต้อ ง (กรณี ผูจ้ องซื้ อเป็ นผูเ้ ยำว์ที่ ยงั ไม่ มีบัตรประจ ำตัว
ประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผเู ้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผูป้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/หรื อ กรณี ผู ้
จองซื้ อเป็ นผูเ้ ยำว์ที่ มี บัต รประจำตัว ประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจ ำตัว ประชำชนที่ ยงั ไม่
หมดอำยุ ของผูเ้ ยำว์และของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผเู ้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้
ผูป้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
- ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรื อหนังสื อเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผูจ้ องซื้ อประเภทนิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย: สำเนำหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลที่ ออกโดย
กระทรวงพำณิ ชย์อำยุไม่เกิ น 1 ปี ก่อนวันจองซื้ อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลง
นำมของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ำมี ) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผูจ้ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำ งประเทศ: ส ำเนำหนัง สื อ ส ำคัญ กำรจัด ตั้ง บริ ษ ัท
(Certificate of Incorporation) หรื อหนังสื อแสดงควำมเป็ นนิ ติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันจองซื้ อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตรำ
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สำคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดิ นทำงที่ ยงั ไม่หมดอำยุ
(แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำร
ประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ ลงลำยมือชื่ อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่ อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุ ลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้ อ และแนบสำเนำ
ใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดิ นทำงที่ ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข)

ผูจ้ องซื้ อสำมำรถจองซื้ อได้ที่สำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผูจ้ ดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้ อคือ
ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดงั นี้
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซื้ อ
สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรื อกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”)
หรื อดร๊ ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค ดร๊ ำ ฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวัน ที่ ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้ อ และ
สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุ งเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้
กำรชำระเงินค่ำจองซื้ อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ขีดคร่ อมสั่งจ่ำยบัญชีธนำคำรที่ ผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [] หรื อ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซื้อ
จะต้องชำระค่ ำจองซื้ อด้วยเงิ น สด หรื อกำรโอนเงิ น หรื อกำรโอนเงิ นผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรื อ ATS) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้ อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
กำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซื้อ

(ง)

ผูจ้ องซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้ อ หรื อขีดคร่ อมและสัง่ จ่ำยเช็ค เข้ำ
บัญชี จองซื้ อหุ ้นที่ ผจู ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด ซึ่ งผูจ้ องซื้ อสำมำรถ
สอบถำมชื่อและเลขที่บญั ชีจองซื้อได้จำกผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ผจู ้ องซื้อประสงค์จะจองซื้อ โดยผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรื อผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำยจะเป็ น
ผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กบั บริ ษทั ต่อไป

(จ)

ผูจ้ องซื้ อต้องนำใบจองซื้ อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้ อในข้อ (ก) พร้อมเงิ นค่ำจองซื้ อในข้อ (ค) หรื อ
หลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้ อหุ ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้ อและชำระเงินได้ที่ผูจ้ ดั กำรกำรจัด
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จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
หรื อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [] โดยในกำรจองซื้ อเจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซื้ อจะลงลำยมือ
ชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุน้ สำมัญให้แก่ผจู ้ องซื้อ
(ฉ)

ผูท้ ี่ยนื่ ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้ อและขอเงินคืนไม่ได้ท้ งั นี้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรั บประกันกำรจำหน่ ำย หรื อผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสิทธิ
ยกเลิกกำรจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้

5.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจ้ องซื้อที่เป็ นนักลงทุนสถำบันจะต้องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ สำมัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิ่มเป็ นทวีคูณของ 100 หุ ้น โดยผูจ้ อง
ซื้ อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้ อในใบจองซื้ อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่ อ หำกผู ้
จองซื้ อเป็ นนิ ติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ ี อำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของ
บริ ษทั (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผูจ้ องซื้ อประเภทนิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย: สำเนำหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลที่ ออกโดย
กระทรวงพำณิ ชย์อำยุไม่เกิ น 1 ปี ก่อนวันจองซื้ อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลง
นำมของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ำมี ) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผูจ้ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำ งประเทศ: ส ำเนำหนัง สื อ ส ำคัญ กำรจัด ตั้ง บริ ษ ัท
(Certificate of Incorporation) หรื อหนังสื อแสดงควำมเป็ นนิ ติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันจองซื้ อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดิ นทำงที่ ยงั ไม่หมดอำยุ
(แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำร
ประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ ลงลำยมือชื่ อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่ อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุ ลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้ อ และแนบสำเนำ
ใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดิ นทำงที่ ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผูจ้ องซื้ อประเภทนิ ติบุคคลที่มอบอำนำจให้ผดู ้ ูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรจอง
ซื้อแทน: สำเนำหนังสื อมอบอำนำจจำกผูจ้ องซื้ อมอบอำนำจให้ผดู ้ ูแลรักษำผลประโยชน์ดำเนิ นกำรจอง
ซื้อแทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจ ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมประเภทของผู ้
จองซื้ อที่ ระบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่กรณี ) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำ เนำถูกต้องโดยผูม้ ี
อำนำจลงนำมแทนผูจ้ องซื้ อหรื อผูด้ ูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี ) และประทับตรำสำคัญนิ ติ
บุคคล (ถ้ำมี)
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(ข)

ผูจ้ องซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดงั นี้
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซื้ อ
สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้ อโดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรื อกำรโอนเงิน หรื อกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำท
เนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค ดร๊ ำฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ และสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้จำกสำนักงำน
หักบัญชีในกรุ งเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระเงิ นค่ำจองซื้ อเป็ นเช็ค หรื อ
แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยบัญชีธนำคำรที่ผจู ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้ไว้ดำ้ นหลัง
- หำกทำกำรจองซื้ อหลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [] หรื อ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ อง
ซื้ อ จะต้อ งช ำระค่ ำ จองซื้ อ ด้ ว ยเงิ น สด หรื อกำรโอนเงิ น หรื อกำรโอนเงิ น ผ่ ำ นระบบบำทเนต
(BAHTNET) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผูจ้ องซื้ อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนี ยมกำรโอนและหรื อค่ำธรรมเนี ยม
อื่นใดที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผจู ้ ดั กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ได้รับต้องเท่ำกับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

(ง)

ผูจ้ องซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้ อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้ อ หรื อขีดคร่ อมและสัง่ จ่ำยเช็ค เข้ำบัญชี จองซื้ อหุ ้นที่ผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่ งผูจ้ องซื้ อสำมำรถสอบถำมชื่อและ
เลขที่ บญ
ั ชีจองซื้ อได้จำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย จะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กบั บริ ษทั

(จ)

ผูจ้ องซื้ อต้องนำใบจองซื้ อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้ อในข้อ (ก) พร้อมเงิ นค่ำจองซื้ อในข้อ (ค) หรื อ
หลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญ มำยืน่ ควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผจู ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
[] โดยในกำรจองซื้ อเจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซื้ อจะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื้ อหุ ้น
สำมัญให้แก่ผจู ้ องซื้อ

(ฉ)

ผูท้ ี่ยนื่ ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้ อและขอเงินคืนไม่ได้ท้ งั นี้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย มีสิทธิ ปฏิ เสธหรื อยกเลิ กกำรจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้

5.7.3 สาหรับผู้มอี ุปการคุณของบริษัท
ผูจ้ องซื้อที่เป็ นผูม้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
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(ก)

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ สำมัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิ่มเป็ นทวีคูณของ 100 หุ ้น โดยผูจ้ อง
ซื้ อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้ อในใบจองซื้ อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู ้
จองซื้ อเป็ นนิ ติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ ี อำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของ
บริ ษทั (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผูจ้ องซื้ อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ และลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรื อในกรณี ที่ไม่มีบตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำร
อื่นที่ มีเลขประจำตัวประชำชนที่ ยงั ไม่หมดอำยุ และหรื อสำเนำทะเบี ยนบ้ำนหน้ำที่ มีเลขประจำตัว
ประชำชน พร้ อ มทั้งลงนำมรั บ รองส ำเนำถูก ต้อ ง (กรณี ผูจ้ องซื้ อเป็ นผูเ้ ยำว์ที่ ยงั ไม่ มีบัตรประจ ำตัว
ประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผเู ้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู ้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/หรื อ กรณี ผู ้
จองซื้ อเป็ นผูเ้ ยำว์ที่ มี บัต รประจำตัว ประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจ ำตัว ประชำชนที่ ยงั ไม่
หมดอำยุ ของผูเ้ ยำว์และของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผเู ้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้
ผูป้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)- ผูจ้ องซื้ อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำง
ด้ำวหรื อหนังสื อเดินทำง พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผูจ้ องซื้ อประเภทนิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย: สำเนำหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลที่ ออกโดย
กระทรวงพำณิ ชย์อำยุไม่เกิ น 1 ปี ก่อนวันจองซื้ อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลง
นำมของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ำมี ) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำง (แล้วแต่กรณี ) (ที่ยงั ไม่หมดอำยุ) ของผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผูจ้ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำ งประเทศ: ส ำเนำหนัง สื อ สำคัญ กำรจัด ตั้ง บริ ษ ัท
(Certificate of Incorporation) หรื อหนังสื อแสดงควำมเป็ นนิ ติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันจองซื้ อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดิ นทำงที่ ยงั ไม่หมดอำยุ
(แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องสำเนำเอกสำร
ประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ ลงลำยมือชื่ อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่ อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุ ลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้ อ และแนบสำเนำ
ใบต่ำงด้ำว หรื อสำเนำหนังสื อเดิ นทำงที่ ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

(ข)

ผูจ้ องซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดงั นี้
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซื้ อ
สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรื อกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอน
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อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”)
หรื อดร๊ ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค ดร๊ ำ ฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวัน ที่ ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้ อ และ
สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุ งเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้
กำรชำระเงิ น ค่ำจองซื้ อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชี ย ร์ เ ช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ขี ดคร่ อมสั่ง จ่ ำยบัญ ชี ธนำคำรที่
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ
นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง
- หำกทำกำรจองซื้ อหลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [] หรื อ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ อง
ซื้ อจะต้องชำระค่ำจองซื้ อด้วยเงิ นสดหรื อกำรโอนเงิ น หรื อกำรโอนเงิ นผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรื อ ATS) เท่ำนั้น

(ง)

(จ)

(ฉ)

5.8

ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้ อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซื้อ
ผูจ้ องซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้ อ หรื อขีดคร่ อมและสั่งจ่ำยเช็ค เข้ำ
บัญชีจองซื้อหุน้ ที่ผจู ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่ งผู ้
จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บญั ชีจองซื้อได้จำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซื้ อรวมในส่ วน
ของตนให้กบั บริ ษทั ต่อไป
ผูจ้ องซื้อต้องนำใบจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) หรื อหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจอง
ซื้ อหุ ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้ อและชำระเงิ นได้ที่ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] โดยในกำรจองซื้ อเจ้ำหน้ำที่ที่รับจอง
ซื้อจะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุน้ สำมัญให้แก่ผจู ้ องซื้อ
ผูท้ ี่ยนื่ ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้ อและขอเงินคืนไม่ได้ท้ งั นี้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิ ยกเลิกกำรจองซื้ อของผู ้
จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้

การจัดสรรในกรณีทมี่ ผี ้จู องซือ้ หลักทรัพย์ เกินกว่ าจานวนหลักทรัพย์ ทเี่ สนอขาย

5.8.1 สาหรับบุคคลทัว่ ไป
ในกรณี ที่มีกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเกิ นกว่ำจำนวนหุ ้นสำมัญที่ เสนอขำยแก่บุคคลทัว่ ไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยในส่วนของตน ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
5.8.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณี ที่กำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเกิ นกว่ำจำนวนหุ ้นสำมัญที่ เสนอขำยแก่นักลงทุ นสถำบันให้อยู่ในดุ ลยพินิจของ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

หน้ำ 15

บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

5.8.3 สาหรับผู้มอี ุปการคุณของบริษัท
ในกรณี ที่กำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผมู ้ ีอุปกำรคุณของบริ ษทั ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยบริ ษทั หรื อผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผ้จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่ งเป็ นผูร้ ับจองซื้ อหุ ้นสำมัญจำกผูจ้ องซื้ อ
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุน้ สำมัญรำยนั้นๆ จะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี้ย
และ/หรื อค่ำเสี ยหำยใดๆ ตำมที่ผจู ้ องซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซื้ อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู ้
จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อจ่ำยเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพำะสั่งจ่ำยผูจ้ องซื้ อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อ และส่ งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้ อ โดยผูจ้ องซื้ อจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำธรรมเนี ยมกำร
โอนเงินหรื อค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถ
คืนเงินค่ำจองซื้อหุ ้นสำมัญให้แก่ผจู ้ องซื้ อได้ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้ อ ผูจ้ อง
ซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
คืน นับจำกวันที่พน้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี
ไม่ว่ำในกรณี ใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงิ นค่ำจองซื้ อเข้ำบัญชี ธนำคำรของผูจ้ องซื้ อผ่ำนระบบกำรโอนเงิ นอัตโนมัติ
(หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่ งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้ อทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ตำมที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูจ้ องซื้ อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้ อแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้ อจะไม่มี
สิ ทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ยและ/หรื อค่ำเสี ยหำยใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อ หรื อกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่ งไม่ใช่
ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้ องซื้ อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.2 กรณีผ้จู องซือ้ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่ าจานวนหุ้นสามัญทีจ่ องซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่ งเป็ นผูร้ ับจองซื้ อหุ ้นสำมัญจำกผูจ้ องซื้ อ
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ ้นรำยนั้นๆ จะดำเนิ นกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซื้ อหุ ้นสำมัญในส่ วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
ให้แก่ผจู ้ องซื้ อหุ ้นทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี้ ย และ/หรื อค่ำเสี ยหำยใดๆ ตำมที่ ผูจ้ องซื้ อระบุไว้ในใบจองซื้ อ
กล่ำวคื อ กำรโอนเงิ นค่ำจองซื้ อเข้ำ บัญชี ธนำคำรของผูจ้ องซื้ อผ่ำนระบบกำรโอนเงิ นอัตโนมัติ (หรื อที่ เรี ยกว่ำ
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผูจ้ องซื้ อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบ
จองซื้ อ และส่ งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในใบจองซื้ อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้ นสุ ดระยะเวลำ
กำรจองซื้อ โดยผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรื อค่ำธรรมเนี ยมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนัก
หักบัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้ อหุ ้นสำมัญให้แก่ผจู ้ องซื้ อได้ภำยใน
ระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้ อ ผูจ้ องซื้ อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย
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คำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้ อหุ ้นสำมัญที่ ไม่ได้รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พน้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว
จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดีไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้ อ
เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้ อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูจ้ อง
ซื้ อได้รับคื นเงิ นค่ำจองซื้ อแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้ อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องดอกเบี้ ยและ/หรื อค่ำเสี ยหำยใดๆ อี ก
ต่อไป
ทั้งนี้ หำกเกิ ดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงิ นเข้ำบัญชี ธนำคำรของผูจ้ องซื้ อ หรื อกำรสู ญหำยในกำรจัดส่ งเช็ค ซึ่ ง
ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้ องซื้ อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.3 กรณีผ้จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการทีไ่ ม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่ าจองซื้อหุ้นตามเช็คทีจ่ ่ ายค่ าจองซื้อ
หุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัตผิ ดิ เงือ่ นไขการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่ งเป็ นผูร้ ับจองซื้ อหุ ้นสำมัญจำกผูจ้ องซื้ อ
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุน้ รำยนั้นๆ จะดำเนิ นกำรให้มีกำรคืนเช็คค่ำจองซื้ อหุ ้นให้แก่ผจู ้ องซื้ อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
หุน้ สำมัญ อันเนื่องมำจำกกำรถูกตัดสิ ทธิกำรจองซื้อเพรำะไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื้ อตำมเช็คที่สั่งจ่ำยค่ำจอง
ซื้อหุน้ ได้ หรื อเนื่องจำกกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขกำรจองซื้อ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู ้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็ นผูร้ ับจองซื้อ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรจอง
ซื้อ
5.9.4 กรณีมกี ารยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก)

ในกรณี ที่เกิ ดเหตุกำรณ์ ตำมที่ ระบุ ไว้ในข้อ 5.3 เงื่ อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรั พย์ บริ ษทั และ/หรื อ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยใช้สิทธิ ยกเลิกเสนอขำยหุ ้นสำมัญและจัดจำหน่ ำยหุ ้น
สำมัญ ให้ถือว่ำผูจ้ องซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหุน้ สำมัญทันที

(ข)

กรณี ที่เกิ ด เหตุกำรณ์ อื่นใดที่ ทำให้บริ ษทั ที่ ออกหลัก ทรั พย์ตอ้ งระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรั พ ย์
หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผูจ้ องซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผูจ้ อง
ซื้อจะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นผูร้ ับจองซื้ อตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภำยใน 5
วันทำกำร นับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิ ดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรื อ (ข) และผูจ้ องซื้ อได้ใช้สิทธิ ยกเลิกกำรจองซื้ อหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ที่รับจองซื้ อหุ ้นสำมัญจำกผูจ้ องซื้ อหุ ้นที่ ยกเลิกกำรจองซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนิ นกำรคืน
เงินค่ำจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรื อค่ำเสี ยหำยใดๆ ให้แก่ผจู ้ องซื้ อรำยนั้นๆ ตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้ อ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัติเข้ำบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้ อกรณี ผจู ้ องซื้ อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรื อจ่ำย
เป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสั่งจ่ำยผูจ้ องซื้ อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อและส่ งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้ อภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่ สิ้นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้ อ หรื อนับแต่วนั ที่ เกิ ด
เหตุกำรณ์ ตำม (ข) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถคื นเงิ นค่ำจองซื้ อในส่ วนที่ ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซื้ อ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่ งคืนเงินดังกล่ำว จะต้อง
ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผจู ้ องซื้ อในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้ อที่ไม่ได้รับกำร
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จัดสรรหุ ้นสำมัญคืนนับจำกวันที่พ น้ กำหนดเวลำ 14 วัน ดังกล่ำว จนถึงวันที่ ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวข้ำงต้นอย่ำงไรก็ดีไม่วำ่ กรณี ใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้ อเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้ อผ่ำน
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่ งเช็คคืนเงิน
ค่ำจองซื้ อหุ ้นทำงไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตำมที่ อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูจ้ องซื้ อ
ได้รับเงินจองซื้ อคืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้ อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องดอกเบี้ ยและ/หรื อค่ำเสี ยหำยใดๆ อีก
ต่อไป
หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้ อ หรื อกำรสู ญหำยในกำรจัดส่ ง ซึ่ งไม่ใช่
ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้ำที่เป็ นนำย
ทะเบี ยนหุ ้นสำมัญให้กับบริ ษทั และให้บริ กำรรั บฝำกใบหุ ้นที่ จองซื้ อในกำรเสนอขำยครั้งนี้ กล่ำวคือ ผูจ้ องซื้ อ
สำมำรถใช้บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ ้นสำมัญที่ตนได้รับกำรจัดสรรเข้ำสู่ ระบบซื้ อขำยแบบ
ไร้ใบหุ ้น (Scripless System) ได้ทนั ที ทั้งนี้ เพื่อให้ผูจ้ องซื้ อสำมำรถขำยหุ ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ที ที่
ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุน้ สำมัญของบริ ษทั เริ่ มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณี ที่ผจู ้ อง
ซื้อประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึ่งผูจ้ องซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญได้ในตลำดหลักทรัพย์จนกว่ำจะได้รับใบหุน้
ในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครั้งนี้ ผูจ้ องซื้อสำมำรถเลือกให้บริ ษทั ดำเนินกำรในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ
(1)

ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผูจ้ องซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึงผูจ้ องซื้อมีบญ
ั ชีซ้ื อขำย
หลักทรั พย์อยู่ ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะดำเนิ นกำรนำหุ ้นสำมัญที่ ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริ ษทั ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ ้นสำมัญ
ที่บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ฝำกหุน้ สำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู ้ องซื้ อภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่
สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ ้นสำมัญที่ผู ้
จองซื้ อ ฝำกไว้ ในกรณี น้ ี ผู ้ที่ ไ ด้รั บ กำรจัด สรรจะสำมำรถขำยหุ ้ น สำมัญ ที่ ไ ด้รั บ กำรจัด สรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญของบริ ษทั ทำกำรซื้ อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
ในกรณี ที่ผูจ้ องซื้ อเลือกให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรตำมข้อ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผูจ้ องซื้ อจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ที่ผจู ้ องซื้อประสงค์จะฝำกหุน้ ไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนั้นแล้ว
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรฝำกหุ ้นในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 5.10 (2)
ให้แก่ผจู ้ องซื้อแทน

(2)

ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผูจ้ องซื้ อประสงค์ที่จะฝำกหุ ้นในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณี น้ ี
บริ ษทั จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
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บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

จะบันทึ กยอดบัญชี จำนวนหุ ้นสำมัญตำมจำนวนที่ ผูจ้ องซื้ อได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมำชิ กเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผูจ้ องซื้ อภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่ สิ้นสุ ด
ระยะเวลำกำรจองซื้ อ ในกรณี น้ ี ผูท้ ี่ ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ ้นสำมัญที่ ได้รับกำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้ และหำกผูจ้ องซื้ อต้องกำรถอนหุ ้นสำมัญออกจำกบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิ ก
เลขที่ 600 ผูจ้ องซื้ อสำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่ งจะมีค่ำธรรมเนี ยมกำรถอนหุ ้นสำมัญตำม
อัตรำที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด
(3)

ในกรณี ที่ผูจ้ องซื้ อประสงค์จะขอรับใบหุ ้นโดยให้ออกใบหุ ้นในนำมของผูจ้ องซื้ อ บริ ษทั โดยศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผจู ้ องซื้ อทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมชื่อที่
อยูท่ ี่ระบุไว้ในใบจองซื้ อหุ ้น ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่สิ้นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้ อ ในกรณี น้ ี ผูจ้ องซื้ อที่
ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้รับใบ
หุน้ ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่หุน้ สำมัญของบริ ษทั ได้เริ่ มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หำกผูจ้ องซื้อไม่ระบุเลือกกรณี ใดกรณี หนึ่งในใบจองซื้อ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในกำรฝำกหุน้ ในบัญชีของบริ ษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผจู ้ องซื้อแทน
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