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Mono Technology Public Company Limited
ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 245,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ให้แก่ประชำชน (Initial Public Offering) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555
ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.2

ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์

: บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท

จำนวนที่ออกและเสนอขำย

: 245,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.50 ของจำนวนหุ้น
สำมัญที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภำยหลังกำรเสนอ
ขำยหุ้นต่อประชำชนในครั้งนี้

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ

: 0.10 บำท

รำคำเสนอขำย

: []11.40 บำทต่อหุ้น

มูลค่ำรวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

: [] 2,793,000,000 บำท

ระยะเวลำจองซื้อ

: 29 - 31 พฤษภำคม 2556

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วน
กำรเสนอขำยในเบื้องต้นดังนี้
เสนอขำยต่อบุคคลทั่วไปประมำณ

: 98,000,000 หุ้น

เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบันประมำณ

: 85,750,000 หุ้น

เสนอขำยต่อผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทประมำณ

: 61,250,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญตำมรำยละเอียดที่
กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นสำมัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท
เป็นต้น เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จ
นิยำมที่ใช้ในกำรพิจำรณำประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้
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หน้ำ 1

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

บุคคลทั่วไป หมำยถึง บุคคลธรรมดำทั่วไป ที่เป็นลูกค้ำ และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นลูกค้ำที่มิใช่นักลงทุน
สถำบันตำมคำจำกัดควำมที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง รวมถึงลูกค้ำหรือผู้ที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำ คู่สัญญำ บริษัทคู่ค้ำ ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจ หรือ ผู้มีอุปกำรคุณไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยบุคคลทั่วไปสำมำรถจองซื้อหุ้นได้
ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และจะจัดสรรตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหำร ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตลอดจนกองทุน
รวมซึ่งมีลักษณะต้องห้ำม ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่จองซื้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)

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

ธนำคำพำณิชย์
บริษทั เงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำรจัดกำร
โครงกำรลงทุ นที่ จัด ตั้ งขึ้ นตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรประกอบธุ ร กิจ เงิน ทุน ธุร กิจ หลักทรั พ ย์ และธุร กิจ
เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั ประกันภัย
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติบคุ คลอืน่ ที่มีกฎหมำยเฉพำะ
จัดตั้งขึ้น
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.1 เท่ำนั้น โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซื้อหุ้นได้ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และในกำรจัดสรรหุ้นให้แก่นัก
ลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและผู้รับประกันกำรจำหน่ำยดังกล่ำว ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ
5.6.2
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ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมำยถึง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย
บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงกำรค้ำลูกค้ำ หรือ เจ้ำหนี้กำรค้ำ เป็นต้น
บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อย ต้องกำรชักชวนให้เป็นลูกค้ำหรือผู้จัดหำวัตถุดิบ
ของบริษัทและบริษัทย่อยในอนำคต
บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อย พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือบริษัท
และบริษัทย่อย ในกำรประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนำคต
บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทและบริษัทย่อย ดังกล่ำวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่ำนั้น โดยผู้มีอุปกำรคุณของบริษั ทและบริษัทย่อย สำมำรถซื้อหุ้นได้ตำมวิธีกำรที่
ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และในกำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทและบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรร
ให้แก่ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม
2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอืน่
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 245,000,000 หุ้น ที่เสนอขำยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่ำเทียม
กับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัททุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
บริษั ทจะนำหุ้ นสำมัญ ที่จำหน่ำ ยได้แล้ วทั้ง หมดของบริ ษัทไปจดทะเบีย นเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ดั ง กล่ ำว ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ ทรำบผลกำรพิ จ ำรณำจำกตลำดหลั กทรั พ ย์ เ กี่ ย วกับ กำรรั บ หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทจึงยังมีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้รับอนุญำตจำกตลำด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2555 ให้
พิจำรณำรับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิ น ได้พิ จำรณำคุ ณสมบัติ ของบริ ษั ทแล้ วเห็ นว่ ำ บริษั ท มีคุ ณสมบัติ ค รบถ้ วนตำมข้อ บั งคั บ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลง
วันที่ 24 มีนำคม 2546 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรำย
ย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย ซึ่งเมื่อบริษัทได้
จำหน่ำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้แล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อย โดยบริษัทจะ
ดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์รับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
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1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขำยหุ้นและหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ำมผู้มี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรและ/หรือผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ นำหุ้นสำมัญของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55
ของทุนชำระแล้วหลังวันที่บริษัทเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนแล้วเสร็จออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้น
สำมัญของบริษัทเริ่มทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ โดยหลังจำกวันที่หุ้นของบริษัททำกำรซื้ อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์
ที่ถูกสั่งห้ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น หรือหลักทรัพย์ ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมขำยดังกล่ำว และ
สำมำรถขำยส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี

2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสำมัญของบริษัทสำมำรถโอนกันได้อย่ำงโดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะ
หนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กำรโอนหุ้นรำย
ใดที่จะทำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุ้น
ของบริษัทรำยนั้นได้
กำรโอนหุ้นสำมัญของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลำยมือชื่อของผู้โอน
กับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน กำรโอนหุ้นสำมัญจะใช้ยืนยันกับบริษัทได้ ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้อง
ขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นสำมัญแล้ว แต่จะใช้ยืนยันบุคคลภำยนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้น
สำมัญแล้ว โดยบริษัท จะลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14 วัน นับแต่วันได้รับกำรร้องขอนั้น หรือหำกบริษัทเห็นว่ำ
กำรโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภำยใน 7 วัน ทั้งนี้ กำรโอนหุ้นสำมัญที่ซื้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กำรกำหนดรำคำหุ้นที่จะเสนอขำยในครั้งนี้ได้มีกำรพิจำรณำจำก
ก) กำรสำรวจควำมต้องกำรซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีกำรสอบถำมปริมำณควำมต้องกำรซื้อ
หุ้นสำมัญของนักลงทุนสถำบันในแต่ละระดับรำคำ โดยกำรตั้งช่วงรำคำ (Price Range) ในระดับต่ำงๆ กัน แล้วเปิด
โอกำสให้ นั กลงทุ น สถำบั น แจ้ ง รำคำ และจ ำนวนหุ้ น ที่ ป ระสงค์ จ ะจองซื้ อ มำยั ง ผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยช่วงรำคำที่ใช้ Book Building อยู่ที่ระหว่ำงรำคำ [] 11.00 – []12.20 บำทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทร่วมกับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยได้กำหนดรำคำหุ้นที่จะ
เสนอขำยในครั้งนี้ที่รำคำ []11.40 บำทต่อหุ้น โดยได้พิจำรณำจำกรำคำและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถำบันเสนอ
ควำมต้องกำรซื้อเข้ำมำ โดยเป็นรำคำที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตำมจำนวนที่ต้องกำร และยังมีควำมต้องกำรซื้อหุ้น
เหลืออยู่มำกพอในระดับที่คำดว่ำทำให้รำคำหุ้นมีเสถียรภำพในตลำดรองของหุ้นสำมัญ และ
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ข) อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ทั้งนี้ รำคำหุ้นที่เสนอขำยหุ้นละ
11.40 บำท คิดเป็น P/E ที่ประมำณ 25.34 เท่ำ โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในช่วง
4 ไตรมำสล่ำสุดย้อนหลัง (ไตรมำส 2 –- 4 ปี 2555 และ ไตรมำส 1 ปี 2556) ซึ่งเท่ำกับ 0.45 บำทต่อหุ้น (คำนวณบน
ฐำนจ ำนวนหุ้น ภำยหลัง จำกกำรเสนอขำยหุ้ นสำมั ญต่ อประชำชนในครั้ งนี้ ทั้ง หมด 1,400,000,000 หุ้น (Fully
Diluted)) อย่ำงไรก็ดี P/E ดังกล่ำวคำนวณจำกฐำนะทำงกำรเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนใน
อนำคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุน
3.1

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
ในกำรพิจำณำข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะกำรประกอบธุรกิจที่คล้ำยคลึงหรือใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่
1) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน)
2) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
3) บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)
4) บริษัท อำร์เอส จำกัด (มหำชน)
5) บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
6) บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)
7) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
8) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
9) บริษัท สำมำรถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
10) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
11) บริษัท สำมำรถ ไอ-โมบำย จำกัด (มหำชน)
12) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)
ตำรำงสรุปข้อมูลที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบเป็นอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio:
“P/E”) ดังนี้
บริษัท
ตัวย่อ
ราคาตลาด
อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อ
(บาทต่อหุ้น)1) กาไรสุทธิตอ่ หุน้ (เท่า) 2)
บริษทั บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน)
BEC
68.76
27.18
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
MAJOR
23.53
23.76
บริษทั อสมท จำกัด (มหำชน)
MCOT
49.86
19.25
บริษทั อำร์เอส จำกัด (มหำชน)
RS
11.70
35.45
บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
WORK
56.85
40.61
บริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)
ADVANC
279.00
23.12
บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
DTAC
119.78
25.11
บริษทั จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
JAS
8.79
25.11
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บริษัท
บริษทั สำมำรถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สำมำรถ ไอ-โมบำย จำกัด (มหำชน)
บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)

ตัวย่อ
SAMART
TRUE
SIM
CSL

ราคาตลาด
อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อ
1)
(บาทต่อหุ้น) กาไรสุทธิตอ่ หุน้ (เท่า) 2)
27.75
23.72
9.18
N/A
4.09
58.47
13.65
18.70
ค่ำเฉลี่ย
29.13

ที่มำ: SETSMART
หมำยเหตุ: 1) รำคำปิดต่อหุ้นเฉลี่ย 1 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 2417 เมษำยน 2556 ถึงวันที่ 1523 พฤษภำคม 2556
2) กำไรสุทธิในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนย้อนหลัง (เดือน เมษำยน 2555 ถึงเดือน มีนำคม 2556)
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

5.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื้อ
หลักทรัพย์และวิธีกำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิด
ปัญหำ อุปสรรคหรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทั้งนี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นักลงทุ นอย่ำงเป็นธรรม และ
เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จ

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 400/22 ชั้น 19 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสำร 0-2696-0099
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ชั้น 29 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000 โทรสำร 0-2618-1469
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5.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสำร 0-2657-9111
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
ชั้น 25-26, 29 อำคำรบำงกอกซิตที้ ำวเวอร์
179 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสำร 0-2286-4555
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน)
175 ชั้น 3/1 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1777 และ 0-2285-1666 โทรสำร 0-2285-1900-1
บริษทั หลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
96 อำคำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสำทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999โทรสำร 0-2108-0999
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 2/4 อำคำรนำยเลิศทำวเวอร์ ชั้น 2, ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2684-8788โทรสำร 0-2256-0250
5.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัทได้ตกลงมอบหมำยให้ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญ
ของบริษัท ซึ่งจะเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 245,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ []11.40 บำท ตำมสัดส่วนกำร
จัดสรรตำมที่ปรำกฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นประเภท
รับประกันผลกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้รำยละเอียดให้เป็นไปตำมสัญญำแต่งตั้งผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
มีสิทธิยกเลิกกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
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(ก) เมื่อบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมืองทั้งในประเทศ
และต่ ำงประเทศ หรื อ กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำงมี นั ย สำคั ญ ในธุ ร กิจ หรือ กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ที่ อ ำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือหน่วยงำนรำชกำรสั่ง
ระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้
(คง) เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญดังกล่ำวข้ำงต้นจะ
เป็น ไปตำมรำยละเอี ยดและเงื่ อนไขที่จ ะกำหนดไว้ ในสั ญญำแต่ง ตั้ง ผู้จั ดจ ำหน่ำยและรั บประกัน กำรจ ำหน่ำย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครั้งนี้
จำกเหตุในข้อ (ก) - (คง) ข้ำงต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
(Underwriting Agreement) ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยแต่ละรำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรำยที่จองซื้อหุ้นสำมัญในส่วนของ
ตน ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุน้ สามัญ
บริษัทตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น [] 62,842,500 บำท โดยจะชำระให้ภำยใน 7 วันทำกำร
หลังจำกวันที่บริษัทได้รับเงินค่ำจองซื้อจำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ครบถ้วน
5.3.3 ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ
จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริษทั จะได้รับหลังหักค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำย
หุ้นสำมัญจำนวน 245,000,000 หุน้ ในรำคำหุ้นละ 11.40 [] บำท
[] 2,793,000,000
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
90,252,040[]
จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริษทั จะได้รับ
2,702,747,960
จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริษทั จะได้รับต่อหุ้น []
11.03
5.4

บำท
บำท
[] บำท
บำท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์/1
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
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ค่ำธรรมเนียมในกำรขออนุญำตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/2 [] [25,000] บำท
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำธรรมเนียมรำยปีของกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 52,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
2,234,400 [] บำท
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน
24,500 บำท
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
[] 62,842,500 บำท
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ/23
25,023,640 บ[] บำท
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น
[]90,252,040 บำท
/1
หมำยเหตุ :
ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
/2
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
/23
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมถึง ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์
เป็นต้น
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับบุคคลทั่วไป
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญได้ที่สำนักงำนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ชวนและใบจองซื้ อ หุ้ น สำมั ญ ได้ ที่ สำนั ก งำนของผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ
ใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
สำหรับู้มีอุุปกำรคุขอุงบรษััท
สำมำรถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ชวนและใบจองซื้ อ หุ้ น สำมั ญ ได้ ที่ สำนั ก งำนของผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ
ใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถำบัน และผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทสำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน
ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ

5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยในครั้งนี้ แบ่งเป็นกำรจัดสรร 3 ส่วน ตำมรำยละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1)
บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถำบัน (3) ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
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นอกจำกนี้ กำรจัดสรรหุ้นสำมัญโดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย จะอยู่ภำยใต้เกณฑ์ดังนี้
1. ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะไม่จัดสรร
หุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ำยหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่ำย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจ
ควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือ ของผู้จัดจำหน่ำยหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่ำย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้ นแต่
เป็นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของ
บริษัทด้วย ทั้งนี้เป็นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำร
จัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสำมัญ
ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หำกพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำมีหุ้นสำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถำบัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จ
3. ภำยหลั ง จำกกำรปิ ด รั บ จองซื้ อ หุ้ น สำมั ญ สำหรั บ ผู้ จ องซื้ อ ในแต่ ล ะประเภท ผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น หำกพบว่ำมีหุ้นสำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้น
สำมั ญ เกิน กว่ ำจ ำนวนที่ จ ะจั ด สรรสำหรั บ ส่ วนของบุ คคลทั่ วไป หรื อ นักลงทุ น สถำบั น เป็ น ต้ น ทั้ง นี้ กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่เพียงผู้เดียว
โดยปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีกำรแจ้งข่ำวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทรำบโดยทั่วกัน ทำงสื่อ
ต่ำงๆ ที่เหมำะสมต่อไป
4. กำรจัดสรรหุ้นสำมัญในครั้งนี้เป็นกำรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตำมข้อ 5 (3) เรื่อง กำร
กระจำยกำรถือ หุ้น รำยย่ อยภำยใต้ข้อ บัง คับ ตลำดหลั กทรัพ ย์ เรื่ อง กำรรั บหุ้ นสำมั ญหรือ หุ้น บุริ มสิ ทธิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลทั่ว ไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 โดยจะทำกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดก็
ได้ และหำกยอดกำรจองซื้ อหุ้ น สำมั ญ ของผู้ จ องซื้ อ บุ ค คลทั่วไปครบตำมจ ำนวนที่ กำหนดแล้ ว ผู้ จัด จ ำห น่ ำย
หลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้นสำมัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำร
จองซื้อ
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5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่นักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้นสำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย หรือผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำย โดยจะทำกำรจัดสรร
หุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และ
หำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทข้ำงต้น ผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือดังกล่ำวให้แก่นักลงทุนสถำบัน
หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
5.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

5.7.1 สาหรับบุคคลทั่วไป
ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสำมัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้
จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของ
บริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ และลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำร
อื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ และหรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัว
ประชำชน พร้อ มทั้ งลงนำมรับ รองสำเนำถูกต้อ ง (กรณีผู้ จองซื้ อเป็น ผู้เ ยำว์ที่ ยัง ไม่ มีบั ตรประจ ำตั ว
ประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้
จองซื้ อเป็น ผู้เ ยำว์ที่ มี บัต รประจำตัวประชำชน จะต้ องแนบสำเนำบั ตรประจ ำตัวประชำชนที่ ยัง ไม่
หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้
ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
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- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุ คคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำงประเทศ: ส ำเนำหนั ง สื อ สำคั ญ กำรจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำร
ประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำ
ใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
-

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำ สัญ ชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยหรือต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และได้
ผ่ำนขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับ
ควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์แล้ว ภำยใน
ระยะเวลำไม่ เ กิน 2 ปี ผู้ จ องซื้ อ ดั ง กล่ ำวไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบกำรจองซื้อ ทั้ งนี้ หำกไม่ เป็ นไปตำมเงื่ อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จ องซื้อ จะต้อ งแนบเอกสำร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อผู้
จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซื้อ

- กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ด์ของผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์
หรื อบั ญ ชีป ระเภทอื่ น ๆ กับผู้ จั ด จ ำหน่ ำยหลักทรัพ ย์ ตำมข้อ 5.2 ซึ่ งผ่ ำนขั้ น ตอนกำรรู้จั กลูกค้ ำและ
ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อ
ผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User
Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่ำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
หุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่ำว โดยผู้จองซื้อ
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ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ได้จัดให้มีหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่ำวในเว็บไซต์ด์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
- กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะนำกำรลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์โดยยืนยันกำรจอง
ซื้อผ่ำนโทรศัพท์บันทึกเทปได้โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชี ซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภท
อื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่จะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขั้นตอนกำร
รู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำรจัดทำประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test)
กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป
โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ
และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตัวตนของลูกค้ำได้ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำร
จองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์ ดังนี้
o ผู้แ นะนำกำรลงทุน ต้ องติด ต่อ ผู้ จองซื้ อในกำรด ำเนิ นกำรกำรจองซื้ อหลั กทรัพ ย์ผ่ ำน
โทรศัพท์บันทึกเทป เพื่อเป็นหลักฐำนกำรจองซื้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร รำคำที่
เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น ช่องทำงและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ง
ให้ทรำบว่ำผู้จองซื้อสำมำรถศึกษำข้อมูล เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวนผ่ ำ น (Website) ของผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ จำกหนั ง สื อ ชี้ ช วนผ่ ำ น
www.sec.or.th
o ผู้ แ นะน ำกำรลงทุ น ต้ อ งให้ ผู้ จ องซื้ อ ผ่ ำนทำงโทรศั พ ท์ บั น ทึ กเทปพิ สูจ น์ ตั วตน โดย
ขั้นตอนกำรตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บัญชีที่ผู้จองซื้อมีกับ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือบัต รประจำตัวประชำชน หรือ
วันเดือนปีเกิด หรือธนำคำรที่ใช้ชำระรำคำ (ATS) กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้
แนะนำกำรลงทุน เป็นต้น
(ข)

(ค)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำน สำขำ และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2
-

กรณีจองซื้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 29 – 31 พฤษภำคม 2556

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ 29 – 30 พฤษภำคม 2556

-

กรณีจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป สำมำรถจองซื้อ ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 29 – 31 พฤษภำคม 2556

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 29 พฤษภำคม 2556 เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 1211:00 น. ของ
วันที่ 30 พฤษภำคม 2556 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน
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(2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่
ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุ งเทพมหำนครได้
ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีด
คร่อมสั่งจ่ำยบัญชีธนำคำรที่ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด พร้อมทั้ง
เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 1211:00 น. ของวันที่ 30 พฤษภำคม 2556 หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด หรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอน
เงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
กำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
(ง)

ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่ง จ่ำยเช็ค เข้ำ
บัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถ
สอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ โดยผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำยจะเป็น
ผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีจองซื้อหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริษัท โมโน
เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำถนนแจ้งวัฒนะ
เลขที่บัญชี 233-0-37343-8ให้กับบริษัทต่อไป

(จ)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดกำรกำรจั ด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ 29 - 31 พฤษภำคม 2556โดยในกำรจองซื้อเจ้ำหน้ำที่ที่รับ
จองซื้อจะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรรับจองซื้ อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อ
ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปที่ชำระค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอน
อัต โนมั ติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) ผู้ จองซื้ อ ไม่ ต้ อ งน ำส่ ง ใบจองซื้ อ หรื อ เอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อ

(ฉ)

ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทั้งนี้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิ
ยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้

5.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถำบันจะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
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(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสำมัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้
จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของ
บริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำงประเทศ: ส ำเนำหนั ง สื อ สำคั ญ กำรจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำร
ประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำ
ใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินกำรจอง
ซื้อแทน: สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซื้อมอบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจอง
ซื้อแทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประเภทของผู้
จองซื้อที่ระบุไว้ข้ำงต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำ เนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) ต์ต์

(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำน และเว็บไซต์ด์ (Website) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 29 – 31 พฤษภำคม 2556

ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 29 พฤษภำคม 2556 เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 1211:00 น. ของ
วันที่ 30 พฤษภำคม 2556 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน
หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”)
หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวั นที่ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ และ
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สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้
กำรชำระเงินค่ ำจองซื้อเป็ นเช็ ค หรื อแคชเชีย ร์เช็ค หรื อดร๊ำฟท์ ให้ขีด คร่อมสั่งจ่ำยบั ญ ชีธนำคำรที่
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ
นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 112:00 น. ของวันที่ 30 พฤษภำคม 2556 หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 31 พฤษภำคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด หรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนั้น
ทั้งนี้กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและหรือค่ำธรรมเนียม
อื่นใดที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ได้รับต้องเท่ำกับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)
(ง)

ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ำยเช็ ค เข้ำบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและ
เลขที่บัญชีจองซื้อได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย จะเป็นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีจองซื้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด
(มหำชน) สำขำถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 233-0-37343-8ให้กับบริษัท

(จ)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
29-31 พฤษภำคม 2556 โดยในกำรจองซื้อเจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซื้อจะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรรับจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อ

(ฉ)

ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทั้งนี้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้

5.7.3 สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสำมัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้
จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของ
บริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ และลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำร
อื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ และหรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัว
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ประชำชน พร้อ มทั้ งลงนำมรับ รองสำเนำถูกต้อ ง (กรณีผู้ จองซื้ อเป็น ผู้เ ยำว์ที่ ยัง ไม่ มีบั ตรประจ ำตั ว
ประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้
จองซื้ อเป็น ผู้เ ยำว์ที่ มี บัต รประจำตัวประชำชน จะต้ องแนบสำเนำบั ตรประจ ำตัวประชำชนที่ ยัง ไม่
หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้
ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำง พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอำยุ) ของผู้มีอำนำจ
ลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำงประเทศ: สำเนำหนั ง สื อ สำคั ญ กำรจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องสำเนำเอกสำร
ประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำ
ใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
-

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำ สัญ ชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยหรือต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และได้
ผ่ำนขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับ
ควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์แล้ว ภำยใน
ระยะเวลำไม่ เ กิน 2 ปี ผู้ จ องซื้ อ ดั ง กล่ ำวไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบกำรจองซื้อ ทั้ งนี้ หำกไม่ เป็ นไปตำมเงื่ อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จ องซื้อ จะต้อ งแนบเอกสำร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อผู้
จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซื้อ

- กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชี
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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ประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ซึ่งผ่ำนขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมิน ควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้ จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้อ งมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อผ่ำนระบบ
ออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และ
รหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่ำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่ำว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบ
เอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ได้จัดให้มี
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
- กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะนำกำรลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์โดยยืนยันกำรจอง
ซื้อผ่ำนโทรศัพท์บันทึกเทปได้โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภท
อื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่จะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขั้นตอนกำร
รู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำรจัดทำประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test)
กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป
โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ
และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตัวตนของลูกค้ำได้ โดยผู้ จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำร
จองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์ ดังนี้
o ผู้แนะนำกำรลงทุนต้องติดต่อผู้จองซื้อในกำรดำเนินกำรกำรจองซื้อหลักทรัพย์ผ่ำนโทรศัพท์
บันทึกเทป เพื่อ เป็นหลักฐำนกำรจองซื้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่ จัดสรร รำคำที่เสนอขำย
จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น ช่องทำงและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผู้จอง
ซื้อสำมำรถศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่ำน (Website) ของ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือจำกหนังสือชี้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
o ผู้แนะนำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปพิสูจน์ตัวตน โดยขั้นตอนกำร
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บัญชีที่ผู้จองซื้อมีกับผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือ
ธนำคำรที่ใช้ชำระรำคำ (ATS) กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็นต้น
(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำน และเว็บไซต์ด์ (Website) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
-

กรณีจองซื้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 29 – 31 พฤษภำคม 2556

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ 29 – 30 พฤษภำคม 2556

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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-

กรณีจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป สำมำรถจองซื้อ ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 29 – 31 พฤษภำคม 2556

ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 29 พฤษภำคม 2556 เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 1211:00 น. ของ
วันที่ 30 พฤษภำคม 2556 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน
(2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่
ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้
ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีด
คร่อมสั่งจ่ำยบัญชีธนำคำรที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 1211:00 น. ของวันที่ 30 พฤษภำคม 2556 หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสดหรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอน
เงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

(ง)

ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ำยเช็ค เข้ำ
บัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่งผู้
จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะเป็นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วน
ของตนเข้ำบัญชีจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชีออม
ทรัพย์ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 233-0-37343-8
ให้กับบริษัทต่อไป
(จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจอง
ซื้อหุ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 29-31 พฤษภำคม 2556 โดยในกำรจองซื้อ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซื้อจะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อ
ยกเว้นผู้จองซื้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปที่ชำระค่ำจองซื้อผ่ำน
ระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือ
เอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
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(ฉ)

5.8

ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทั้งนี้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้
จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้ หลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สาหรับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นสำมั ญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยในส่วนของตน ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
5.8.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่กำรจองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่นักลงทุนสถำบันให้อยู่ในดุลยพินิ จของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.8.3 สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่กำรจองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหำรของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยบริษัท หรือผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้จองซื้อ
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญรำยนั้นๆ จะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี้ย
และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้
จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ำยเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำร
โอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
คืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จอง
ซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
คืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี
ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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ทั้งนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.2 กรณีผู้จองซือ้ ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญน้อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้จองซื้อ
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นรำยนั้นๆ จะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ
กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ ำ
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบ
จองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำ
กำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนัก
หักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้ อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยใน
ระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย
คำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว
จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อ
เข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จอง
ซื้อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป
ทั้งนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่ ง
ไม่ใช่ควำมผิดของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.3 กรณีผู้จองซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุน้ ตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ
หุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงือ่ นไขการจองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้จองซื้อ
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นรำยนั้นๆ จะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
หุ้นสำมัญ อันเนื่องมำจำกกำรถูกตัดสิทธิกำรจองซื้อเพรำะไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อตำมเช็คที่สั่งจ่ำยค่ำจอง
ซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจอง
ซื้อ
5.9.4 กรณีมกี ารยกเลิกการเสนอขายหุ้น
(ก)

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหลั กทรัพย์ บริษัทและ/หรือ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้สิทธิยกเลิกเสนอขำยหุ้นสำมัญและจัดจำหน่ำยหุ้น
สำมัญ ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหุ้นสำมัญทันที
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(ข)

กรณีที่เกิด เหตุกำรณ์ อื่นใดที่ทำให้บริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพ ย์
หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซื้อจะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภำยใน 5
วันทำกำร นับแต่วันที่เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะดำเนินกำรคืน
เงินค่ำจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรำยนั้นๆ ตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัติเข้ำบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิด
เหตุกำรณ์ตำม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้อง
ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อที่ไม่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญคืนนับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วัน ดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวข้ำงต้นอย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำน
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงิน
ค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อ
ได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป
หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้ำที่เป็นนำย
ทะเบียนหุ้นสำมัญให้กับบริษัทและให้บริกำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื้อในกำรเสนอขำยครั้งนี้ กล่ำวคือ ผู้จองซื้อ
สำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นสำมัญที่ตนได้รับกำรจัดสรรเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบ
ไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่
ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญของบริษัทเริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณีที่ผู้จอง
ซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญได้ในตลำดหลักทรัพย์จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น
ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้บริษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ
(1)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขำย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญ
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ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่
สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่ผู้
จองซื้ อ ฝำกไว้ ในกรณี นี้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรรจะสำมำรถขำยหุ้ น สำมั ญ ที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญของบริษัททำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินกำรตำมข้อ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้ว
บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 5.10 (2)
ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
(2)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้
บริษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้ และหำกผู้จองซื้อต้องกำรถอนหุ้นสำมัญออกจำกบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซื้อสำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญตำม
อัตรำที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด

(3)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อที่
อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่
ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้รับใบ
หุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หำกผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุ้นในบัญชีของบริษทั
ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
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