บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ชื่อเปนภาษาอังกฤษวา BANGKOK
DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 52/3 หมู 8 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย
ดังนี้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ
ระยะเวลาเสนอขาย
สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

1.2

: 90,000,000 หุน โดยเปนการเสนอขายตอประชาชน คิดเปนรอยละ25.71
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
: 1.00 บาทตอหุน
: [  ] บาทตอหุน
: [  ] บาท
: 2 5.71 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย
ในครั้งนี้
: วันที่ [  ]
: หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียม
กับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตอประชาชนในครั้งนี้ มีสัดสวนการเสนอขายดังนี้
1) เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
[  ] หุน
2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
[  ] หุน
3) เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
[  ] หุน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่จัดสรรใหแกประชาชน เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
“บุคคลทั่วไป” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ /หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งไมใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไว
ขางลาง แตมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือผูมีอุปการคุณ ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่
ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ ซึ่งจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ทั้งนี้จะไมจัดสรรใหกับบุคคลตามขอ 5.6.3 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
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จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด ในจํานวน
มากนอยเทาใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชนที่ไดรับ เคยไดรับ หรือ
คาดวาจะไดรับตอบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนตอผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1
กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1) ธนาคารพาณิชย
2) บริษัทเงินทุน
3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการ
ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
5) บริษัทประกันภัย
6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
7) ธนาคารแหงประเทศไทย
8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
12) กองทุนรวม
13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
“ผูมีอุปการคุณ” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอบริษัท เชน ลูกคาทั้งทางตรง
และทางออม พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคาและเจาหนี้การเงิน ผูที่ทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา หรือมี
ศักยภาพในการใหความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําไมวาทางตรงหรือทางออมแกบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอ
ในอดีต ติดตอในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะติดตอ ซึ่งจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่
เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและกา ร
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที15
่ ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
1.3

ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทไดยื่นคําขอ
อนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ใหพิจารณารับหุนของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้งนี้บริษัท หลักทรัพย ฟลลิป
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน ”ตลาดหลักทรัพย เอ็ม
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เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย โดย
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญตอบุคคลทั่วไป ผูมีอุปการคุณ และผูบริหารและพนักงานของบริษัทแลว จะทํา
ใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยดังกลาว และบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ
รับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป
1.4

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุน
และหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดหามผูถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้เปนจํานวนรวมกันเปนรอยละ 55 ของทุนชําระแลว หรือเปนจํานวน
192,500,000 หุน และหลักทรัพยอื่นที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนตามอัตราสวนของหุนที่ถูกสั่งหามขายออกขาย
ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุน
ของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถทยอย
ขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมด และเมื่อครบกําหนด 1
ป ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ของจํานวนหุนหรือ
หลักทรัพยทั้งหมดได

2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด การโอนหุนของบริษัทจะเสร็จ
สมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การ
โอนหุนจะใชยืนยันกับบริษัทไดเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อ
บริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหาก
บริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ จะกําหนดราคาเสนอขายโดยการประเมินราคา
หุนสามัญของบริษัทตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับมูลคาของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่จะสามารถอางอิงได
(Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบ ไดแก อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to Earning
Ratio)
ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขาย [  ] บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ [  ]
เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุน ณ [  ] ซึ่งเทากับ [  ] ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการ
เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ ( Fully Diluted) จํานวน 700 ลานหุน ซึ่งไดเทากับ [  ] บาทตอหุน โดยอัตราสวนราคาตอกําไร
สุทธิของหุนสามัญที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดประมาณรอยละ [  ] จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา [  ] เดือน ตั้งแตวันที่ [  ] จนถึงวันที่ [  ] ซึ่งมีคาเทากับ [  ] เทา ทั้งนี้
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานและโครงการ
ในอนาคต
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4.

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
[]

5.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

6.

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

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หลักทรัพย
6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [  ]
ที่อยู [  ]
บริษัทหลักทรัพย [  ]
ที่อยู [  ]
(“ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ” ในที่นี้และที่จะกลาวถึงตอไป ใหหมายความถึง “ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย”)

6.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
6.3.1 เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอ ประชาชน จํานวน [  ] หุน ในราคา
หุนละ [  ] บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการ
จําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย
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อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดย
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ
6.9 เมื่อเกิด
เหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ
ดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการ
สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
(Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
6.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่
ระบุไวในขอ 6.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น [  ] บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการนับจาก
วันปดการเสนอขาย
6.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายใหแกบุคคลทั่วไป
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายใหแกนักลงทุนสถาบัน
รวมจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุน
หมายเหตุ : * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
6.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมแรกเขาสําหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน**
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คาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[]
บาท
คาธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย)
[]
บาท
คาใชจายในการจัดทําหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน คาโฆษณา และประชาสัมพันธ
[]
บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย
[]
บาท
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
** ไมรวมคาธรรมเนียมรายปในการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจอง ซื้อหุนของ
บริษัทไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ไดเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย
และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพยมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่
ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ได
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายใหแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่
ระบุไวในขอ 6.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัท
ยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิให
จัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม ) และจะไมจัดสรร
หุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด หรือเปนการจัดสรรใหผูบริหารและพนักงาน
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลวเทานั้น
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
จํานวน [  ] หุน (2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณ จํานวน [  ] หุน และ (3) เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน จํานวน [  ] หุน
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนที่จัดสรรใหแกประชาชน เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 6(3)
เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยใหม เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยจะทํา
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และ
หากยอดการจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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6.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนด
แลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัท
กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของ ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและ
รับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 หากยอดการจองซื้อหุนของ นักลงทุนสถาบัน ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน
สามัญของนักลงทุนสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
ทั้งนี้ หุนสวนที่เหลือจากความตองการของบุคคลตามขอ 6.6.1 6.6.2 และ 6.6.3 ใหจัดสรรตามดุลยพินิจ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2
6.7 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัทไดเปดบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางใหญ สําหรับผูจองซื้อหุน โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีจองซื้อ
หุนสามัญ บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ [  ] สําหรับการรับเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทในครั้งนี้
ผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถจองซื้อไดที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายในวันที่ [  ] ถึง วันที่
[  ] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําเปนจํานวน [  ] หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อหุนจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อ 1 ราย สามารถจองซื้อได 1 ใบจองเทานั้น โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบ
จองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) และแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(สําหรับชาวตางชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สําหรับนิติบุคคล) โดยลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลและประทับตราบริษัท (ถามี) และถายสําเนาบัตรประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตอง
แนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง ซึ่งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูปกครอง
(2)

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

6.8

(3)

ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 6.7 (1) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 6.7 (2) สงไปยังสํานักงานของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [  ]
ถึง วันที่ [  ] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจอง
ซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ

(4)

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

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
6.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดจําหนายจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผู
จัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
6.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลย
พินิจของกรรมการผูจัดการของบริษัท
6.8.3 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผู นักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1
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6.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
6.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ
ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไว
ในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับ
จากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา
14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืน
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
6.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม
สามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
สงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่สามารถ
จัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
6.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ /หรือ ธนาคารไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการคืน
เช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมี
สิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อหุนไมมาติดตอ
ขอรับเช็คคืน
6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพยและผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใช
สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
จะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
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หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคา
จองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงิน
ใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ
หุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงไดอยางไรก็ดี ไมวา
ในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน
โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย ”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียน
หุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุน
สามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี้
6.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัท
จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย ) จํากัด เพื่อผู
ฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไวภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 6.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 6.10.3 แทน
6.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้ บริษัทจะ
ดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 เพื่อขาพเจา และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ใน
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กรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุน
สามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
6.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
สงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไม
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจาก
ที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
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