บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
บริษทั เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท ฯ”) เสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่ม ทุ นของบริษทั ฯ จำนวน
185,850,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์

:

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
MK Restaurant Group Public Company Limited

ทีอ่ ยูผ่ เู้ สนอขำย

:

589/164 ชัน้ 33 อำคำรเซ็นทรัลซิต้ี ทำวเวอร์ ถนนบำงนำ-ตรำด (กม. 3)
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2745-6433
โทรสำร 0-2745-6420

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย

:

หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จำนวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขำย

:

จำนวน 185,850,000 หุ้น เสนอขำยต่อประชำชน คิดเป็ นร้อยละ 20.50
ของจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ รียกชำระแล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ นี้

มูลค่ำทีต่ รำไว้

:

1 บำทต่อหุน้

รำคำเสนอขำย

:

[] บำทต่อหุน้

มูลค่ำรวมของหุน้ ทีเ่ สนอขำย

:

[] บำท

เงื่อนไขอื่น

:

ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2555 และที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2556 ได้มมี ติ
อนุ มตั ิมอบหมำยให้คณะกรรมกำรเป็ นผู้มอี ำนำจพิจำรณำกำหนดเงื่อนไข
และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุ นเพื่อ
เสนอขำยให้กบั ประชำชน เช่น รำคำเสนอขำย ระยะเวลำกำรเสนอขำย
เงื่อนไข จำนวนและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุน้ ดังกล่ำว
รวมทัง้ มีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรใดๆ อัน จำเป็ น หรือ เกี่ยวเนื่ อ งกับ กำร
เสนอขำยหุ้นดังกล่ำวทุกประกำร รวมถึงกำรแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและผู้รบั
ประกันกำรจัดจำหน่ ำย กำรจัดเตรียมคำขอและเอกสำรประกอบต่ำงๆ เพื่อ
ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
หน่ วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำรเข้ำทำสัญญำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว
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1.2

สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุ นในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมี
สัดส่วนกำรเสนอขำยเบือ้ งต้น ดังนี้
เสนอขายต่อ
(ก) บุคคลทั ่วไป
(ข) นักลงทุนสถำบัน
[]
รวม

จานวนหุ้น
[]
[]
[]
185,850,000

ร้อยละ
[]
[]
[]
100.00

(ก) บุคคลทั ่วไป หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่นักลงทุนสถำบันตำมคำนิยำมที่ กำหนดไว้ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง กำรกำหนดบทนิ ยำมในประกำศ
ที่เกี่ยวกับกำรออกหลักทรัพย์และเสนอขำยหลักทรัพย์ แต่เป็ นลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ บริษทั คู่คำ้ ผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงธุรกิจ
ผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ผูท้ ่ใี ห้กำรสนับสนุ นด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ ผูแ้ นะนำลูกค้ำและธุรกิจ หรือผูท้ ่มี อี ุปกำรคุณ
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ/หรือบริษทั ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหำรและผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
ตำมที่ได้นิยำมไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ ที่ตดิ ต่อในปจั จุบนั ที่เคย
ติดต่อ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะได้ตดิ ต่อ ซึง่ จองซือ้ หุน้ สำมัญผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ
6.2 ทัง้ นี้ จะจัดสรรให้กบั บุคคลตำมข้อ 6.6 และจะจัดสรรตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2 โดยกำรจัดสรรให้แก่บุคคลใด ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใด หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใด จะ
พิจำรณำตำมขนำดของผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เคยได้รบั หรือคำดว่ำจะได้รบั ต่อจำกบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
บุคคลทั ่วไปสำมำรถจองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำย ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทั ่วไปจะเป็ นไปตำมวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ
6.6.1
(ข) นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผูล้ งทุนประเภทสถำบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ธนำคำรพำณิชย์
(2) บริษทั เงินทุน
(3) บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำรจัดกำร
โครงกำรลงทุนที่จดั ตัง้ ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุ น ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษทั ประกันภัย
(6) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มกี ฎหมำยเฉพำะ
จัดตัง้ ขึน้
(7) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(8) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(9) กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(10) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(11) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนรวม
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(13) ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถำบันจะต้องจองซื้อ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
เท่ำนัน้ ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถำบันจะเป็ นไปตำมวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ
6.6.2
(ค) []
กำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยโดยทั ่วไป เนื่องจำกควำมต้องกำรซื้อจำกกลุ่มบุคคล
ข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ที่เสนอขำยในครัง้ นี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้ ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอแล้ว จึง
ไม่มคี วำมจำเป็ นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยทั ่วไป
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยต่อนัก
ลงทุนในแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ำรจัดสรรหุน้ ตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจำรณำจำก
ปจั จัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุน้ ของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มกำรเคลื่อนไหวของรำคำหุน้ ใน
ตลำดรอง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 185,850,000 หุ้นที่เสนอขำยในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ ทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกับหุ้น
สำมัญทีจ่ ำหน่ำยแล้วของบริษทั ฯ ทุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษทั ฯ มีควำมประสงค์ท่จี ะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ก่อ นที่จะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในกำรรับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ [] กุมภำพันธ์ 2556 และบริษทั ที่ปรึกษำ
เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัติของบริษทั ฯ แล้วเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2544 และข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่คณ
ุ สมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ ให้แก่นักลงทุนรำยย่อย ซึ่งบริษทั ฯ จะต้อง
มีผู้ถอื หุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถอื หุ้น
ดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซือ้ ขำย เมื่อบริษทั ฯ ได้จำหน่ำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนแล้ว จะทำให้
บริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยกำรถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรำยย่อย และบริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้ตลำด
หลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรห้ำมผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องขำยหุน้ และหลักทรัพย์
ในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ห้ำมผู้ถอื หุ้นที่ถอื หุ้นก่อนวันที่บริษทั ฯ เสนอ
ขำยหุน้ ต่อประชำชนในครัง้ นี้หรือหลักทรัพย์ท่อี ำจแปลงสภำพเป็ นหุน้ ในจำนวนรวมกันเท่ำกับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระ
แล้วภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ ออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อขำย
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยภำยหลังจำกวันที่หนุ้ ของบริษทั ฯ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลำ 6
เดือน ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่
ถูกสั ่งห้ำมขำยดังกล่ำว และสำมำรถขำยหุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 3

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
2.

ข้อจากัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ สำมำรถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ สำมัญนัน้ เป็ นเหตุให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของคน
ต่ำงด้ำวเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ สำมัญที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับ
ปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กำรโอนหุ้นสำมัญ รำยใดที่ท ำให้สดั ส่วนกำรถือ หุ้นของบุคคลที่ม ิใช่บุคคลสัญ ชำติไทยของ
บริษทั ฯ เกินกว่ำอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ สำมัญรำยดังกล่ำวได้
กำรโอนหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลำยมือชื่อของผูโ้ อน
กับผูร้ บั โอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน กำรโอนหุน้ สำมัญจะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ ได้รบั คำร้องขอให้
ลงทะเบียนโอนหุน้ แล้ว แต่จะใช้ยนั กับบุคคลภำยนอกได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเห็นว่ำกำรโอนหุน้ ถูกต้องตำมกฎหมำย บริษทั ฯ จะลงทะเบียนกำรโอนหุน้ ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั กำรร้องขอ
นัน้ หรือหำกบริษทั ฯ เห็นว่ำกำรโอนหุน้ สำมัญนัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะแจ้งแก่ผยู้ ่นื คำขอภำยใน 7 วัน
เมื่อ หุ้น สำมัญ ของบริษ ัท ฯ ได้ร บั กำรจดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ กำรโอนหุ้น ให้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กำรกำหนดรำคำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเสนอขำยในครัง้ นี้ พิจำรณำจำก []

4.

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
[]

5.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
ไม่ม ี

6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธกี ำรจองซื้อหุน้ สำมัญ
และวิธีกำรจัดสรรหุ้น สำมัญ ตำมที่ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อ มูล ฉบับนี้ ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่เี กิดปญั หำ
อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม และเพื่อ ให้กำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญในครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด

6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
175 ชัน้ 3/1 อำคำรสำธรซิตท้ี ำวเวอร์
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสำร 0-2679-6983
[]
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6.2.2 ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
[]
6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ สำมัญ เพิม่
ทุนของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนรวมจำนวน 185,850,000 หุน้ ตำมจำนวนและรำคำที่ระบุในข้อ 1 โดยผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ม ีข้อ ตกลงยอมรับ ประกันกำรจำหน่ ำยหุ้น ประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ ำยอย่ำงแน่ นอน (Firm
Underwriting) ภำยใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นในครัง้ นี้ โดยจะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อทัง้ จำนวนให้แก่ผจู้ องซื้อทัง้ หมดตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อบริษทั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมือง ทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรจัดจำหน่ำยหุน้ ในครัง้ นี้ หรือ

(ค)

เมื่อมีเหตุท่ที ำให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงำนรำชกำรสั ่งระงับ
หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้

ทัง้ นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้น จะเป็ นไปตำม
รำยละเอี ย ดและเงื่อ นไขที่จ ะก ำหนดไว้ ใ นสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยยกเลิก กำรเสนอขำยหุน้ หรือจัดจำหน่ ำยหุน้ ในครัง้ นี้จำกเหตุ
ดังกล่ำวข้ำงต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (Underwriting Agreement)
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำ
จองซือ้ ทัง้ จำนวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรำยที่จองซือ้ หุน้ ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ าย
บริษทั ฯ ตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 6.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมำณ [] บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ) โดยจะชำระเงินภำยใน 5 วันทำกำร นับจำกวันที่
บริษทั ฯ ได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หุน้ จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยครบถ้วน
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จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ) โดยประมำณ
ดังนี้

6.4

หุน้ สำมัญจำนวน 185,850,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ [] บำท

[] บำท

หัก ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำย โดยประมำณ

[] บำท

จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั (ก่อนหักค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ) โดยประมำณ

[] บำท

จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ) โดยประมำณ

[] บำท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่

[] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ

[] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว

[] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

[] บำท

ค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ โดยประมำณ

[] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตให้รบั หุน้ สำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

[] บำท

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี )

[] บำท

ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ โดยประมำณ

/1

[] บำท

รวมค่ำใช้จำ่ ยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทงั ้ สิน้
หมำยเหตุ:

6.5

/1

[] บำท

ค่ำใช้จำ่ ยอื่น รวมถึง ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำกฎหมำย และค่ำประชำสัมพันธ์

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับบุคคลทั ่วไป
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญ ได้ท่สี ำนักงำนของผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ในช่วงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน้ สำมัญ ได้ท่สี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 ในช่วงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
ทัง้ นี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ สำมำรถทำกำรดำวน์ โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่
แตกต่ำงจำกหนังสือชี้ชวนที่ย่นื ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สานักงาน กลต.”)
และใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่หนังสือ
ชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดกำรเสนอขำย จำกเว็บไซต์ www.sec.or.th
[]
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6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินกำรมิให้มกี ำรจัดสรรหุน้ สำมัญที่เสนอขำยแก่ตนเอง ผูบ้ ริหำร ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง และผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุค คลดังกล่ำวทัง้ หมด ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่บุคคลของบริษทั ฯ ที่ถูก
ห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ ำย และ
กำรจัดสรรหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุน้ ที่
เหลือจำกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนที่เสนอขำยในครัง้ นี้แบ่งเป็ น [] ส่วน กล่ำวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั ่วไปจำนวน [] หุน้
(ข) นักลงทุนสถำบันจำนวน [] หุน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนในกำรเสนอขำยให้กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยจะเป็ นไปตำมที่กำหนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำร
เปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภทตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ประสบ
ควำมสำเร็จสูงสุด
กำรจัดสรรหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ จะไม่จดั สรรให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยย่อย
อนึ่ง กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เป็ นกำรปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ่กี ำหนดตำมข้อ 5(3) เรื่อง กำร
กระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยภำยใต้ข้อ บังคับตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)

6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน [] หุ้น ให้แก่บคุ คลทั ่วไป
กำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทั ่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่
บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื้อหุน้ ของผู้
จองซื้อบุคคลทั ่วไปครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื้อ
หุน้ ของบุคคลทั ่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน [] หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
กำรจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถำบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยจะทำ
กำรจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัด สรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดก็ได้ และหำกยอด
กำรจองซือ้ หุน้ ของนักลงทุนสถำบันครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอ
สงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของนักลงทุนประเภทสถำบันก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
[]
6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงินค่าจองหลักทรัพย์

6.7.1 สาหรับบุคคลทั ่วไป
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทั ่วไปจะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ และแบบประเมินประเภทควำมเสีย่ งในกำรลงทุนที่เหมำะสม (Suitability
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Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซื้อหุน้ จะต้องลงนำม
โดยผูม้ อี ำนำจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัว ประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อ มลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อ ง หรือ ในกรณีท่ีบตั ร
ประจำตัวประชำชนหมดอำยุให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีผจู้ อง
ซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ ยำว์ (ถ้ำมี) คำยินยอมจำกผูป้ กครอง สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ และสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยูพ่ ร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบต่ำงด้ำวทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือ
เดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ ำว พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ำรชำระเงิน ดังนี้
 หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง
เวลำ 12.00 น. ผูจ้ องซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวันทำ
กำรถัดไป โดยหำกชำระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่ำนัน้ ทัง้ นี้
กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซื้ อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำย
หลักทรัพย์กบั ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงิน
เพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
 หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น.
ถึงเวลำ 16.00 น. ผูจ้ องซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือ
เงินโอนอัตโนมัตเิ ท่ำนัน้
 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ ำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ำยเข้ำบัญชีจอง
ซื้อหุน้ ที่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผจู้ องซื้อ
โอนเงินเข้ำบัญชีตำมทีผ่ จู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้อ 6.2 แต่ละรำยกำหนด โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยแต่ละรำยจะ
ดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้ำบัญชี “[]” เลขที่บญ
ั ชี [] ประเภทบัญชี []
ธนำคำร[] สำขำ [] ต่อไป
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ แบบประเมินประเภทควำมเสีย่ งในกำรลงทุนที่เหมำะสม (Suitability Test) และเอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อในข้อ 6.7.1 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ 6.7.1 (ค) มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุน้ และ
ชำระเงินได้ท่ผี จู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมสถำนที่ท่ไี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง เวลำ 16.00 น.
ของวันที่ [] ถึงวันที่ []

(จ)

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผูจ้ องซื้อทุกรำยเข้ำบัญชีของผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถ
เรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้ แรก

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญแล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 6.7.1
(ก)-(ง)

6.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนสถำบัน จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็ นนิติ
บุคคล ใบจองซื้อหุน้ จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือ
เดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
(ข)

ผู้จองซื้อ สำมำรถจองซื้อ ได้ท่สี ำนักงำนใหญ่ หรือ สำขำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ำรชำระเงิน ดังนี้
 หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง
เวลำ 12.00 น.ผูจ้ องซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวันทำ
กำรถัดไป โดยหำกชำระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่ำนัน้ ทัง้ นี้
กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำ ย
หลักทรัพย์กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอน
เงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจอง
ซือ้
 หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่ [] ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง
เวลำ 16.00 น. ผูจ้ องซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงิน
โอนอัตโนมัตเิ ท่ำนัน้
 ผูจ้ องซื้อที่ชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ำยเข้ำบัญชี
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ หรือ [] พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ในกรณีโอน
เงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้ ำบัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน) เพื่อ จองซื้อหลักทรัพย์ ”
เลขที่บญ
ั ชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรำยวัน ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำสำทร หรือ
โอนเงินเข้ำบัญชี “[]” เลขที่บญ
ั ชี [] ประเภทบัญชี[] ธนำคำร[] สำขำ[] โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อเข้ำบัญชี “[]” เลขที่บญ
ั ชี [] ประเภท
บัญชี[] ธนำคำร[] สำขำ[] ต่อไป

(ง)

ผูจ้ องซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ 6.7.2 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ 6.7.2 (ค) มำ
ยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ หุน้ และชำระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมสถำนที่ท่ไี ด้
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง เวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []

(จ)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผูจ้ องซื้อทุกรำยเข้ำ
บัญชีของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ
ของผูจ้ องซือ้ หุน้ รำยทีธ่ นำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงิน
ครัง้ แรก

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญแล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดำเนินกำร
ไม่ครบถ้วนตำมข้อ 6.7.2 (ก)-(ง)

[]
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6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผ้จู องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หำกมีผจู้ องซื้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุน้ ที่จดั สรรให้ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้อ 6.2 จะ
ดำเนินกำรหลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรจัดสรรหุน้ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สำหรับผูจ้ องซื้อที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั
จัดสรรน้อยกว่ำจำนวนทีจ่ องซือ้ จะได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ ตำมรำยละเอียดในข้อ 6.9

6.9

วิ ธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ในกรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้
ผู้จดั จ ำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่เ ป็ นผู้รบั จองซื้อ จำกผู้จ องซื้อ ที่ไ ม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆ จะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้อที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ โดยกำรโอนเงิน
อัตโนมัตเิ ข้ำบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำยผูจ้ อง
ซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วันนับจำกวันที่
สิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้
ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่มหี น้ำที่รบั ผิดชอบในกำร
ส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซื้อในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนนับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น
อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจอง
ซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูจ้ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ /
หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีผจู้ องซือ้ ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ น้อยกว่ำจำนวนหุน้ ทีจ่ องซือ้
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ โดยไม่มดี อกเบี้ยหรือค่ำเสียหำย
ใดๆ ให้แก่ผทู้ ่จี องซื้อที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้ำบัญชีใ นชื่อผูจ้ องซื้อ
กรณีผจู้ องซื้อชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำยผูจ้ องซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วันนับจำกวันที่สน้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ทัง้ นี้
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำก
วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่มหี น้ ำที่รบั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระ
ดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนนับจำก
วันทีพ่ น้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ
หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผู้
จองซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีท่ไี ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นอันเนื่อ งมำจำกไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน ค่ำจองซื้อหุ้นตำมกำรชำระค่ำจองซื้อ หุ้นหรือ
เนื่องจำกผิดเงื่อนไขในกำรจองซือ้
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่รี บั จองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆ เนื่องจำกไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ค่ำจองซื้อหุน้ ตำมกำรชำระค่ำจองซื้อหุน้ หรือเนื่องจำกผิดเงื่อนไขในกำรจองซื้อ จะทำกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อให้แก่ผจู้ องซื้อ
หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำวคืนจำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่เป็ นผูร้ บั
จองซือ้ หุน้ ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หำกผูจ้ องซื้อไม่ทำกำรติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำว
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุในใบจองซื้อ โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซื้อได้รบั คืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ ในกรณีน้ี ผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/
หรือค่ำเสียหำยใดๆ ในกำรทีผ่ จู้ องซือ้ ไม่มำติดต่อขอรับเช็คคืน
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 11

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ในกรณีมกี ำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้
(ก)

กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในข้อ 6.3 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ และผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยใช้สทิ ธิยกเลิก กำรเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ ำยหุน้ ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำร
จองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที

(ข)

กรณีเกิดเหตุกำรณ์ อ่ืนใดที่ท ำให้บริษทั ที่อ อกและ/หรือ เสนอขำยหลัก ทรัพย์ต้อ งระงับหรือ หยุดกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขำยได้ ผูจ้ องซื้อ มีสทิ ธิท่จี ะยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์โดย
ผู้จองซื้อ จะต้องแสดงควำมประสงค์ต่อผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์
ดังกล่ำว

หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่รี บั
จองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อโดยไม่มดี อกเบี้ยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้อรำยนัน้ ๆ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้ำบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อกรณีผจู้ องซื้อชำระด้วยวิธโี อน
เงินอัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วันนับจำกวันที่สน้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือนับแต่เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข)
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ ในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผจู้ องซื้อในอัตรำร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ที่ไ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนนับจำกวันที่พน้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว
จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อ
หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดย
ชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั บริษทั ฯและ
ให้บ ริก ำรรับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ท่ีจ องซื้อ ในกำรเสนอขำยครัง้ นี้ กล่ ำ วคือ ผู้จ องซื้อ สำมำรถใช้บ ริก ำรของศู น ย์ร บั ฝำก
หลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรนำ
หลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์ฯ สัน้ ลง และเพื่อให้ผจู้ องซื้อสำมำรถขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญำตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่ำงกับ
กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ใ นตลำดหลักทรัพย์ฯ จนกว่ำจะได้รบั ใบ
หุน้
ผูจ้ องซือ้ สำมำรถเลือกให้บริษทั ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่ำวคือ
ประสงค์ท่จี ะฝำกไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซ่งึ ผู้จองซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีน้ี ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบหุน้ ตำมจำนวนที่ได้รบั จัดสรรในชื่อของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ท่บี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้
ฝำกหลักทรัพย์อ ยู่ภ ำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื้อ หลักทรัพย์ และจะออกหลักฐำนกำรรับฝำก
หลัก ทรัพ ย์ใ ห้แ ก่ ผู้ จ องซื้ อ ที่ ไ ด้ ร ับ กำรจัด สรรภำยใน 7 วัน ท ำกำรนั บ แต่ ว ัน ปิ ด กำรจองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ใน
ขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซื้อฝำกไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ่ไี ด้รบั กำร
จัดสรรจะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์ฯอนุ ญำตให้
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ดำเนินกำรตำมข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝำกหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตำมข้อ 6.10 (ค) แทน
(ข)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ท่จี ะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 บริษทั ฯ จะดำเนินกำรนำ
หลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน
หลักทรัพย์ตำมจำนวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ภำยใน
7 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐำนกำรรับฝำกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7
วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้ท่ีได้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญำตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำด
หลักทรัพย์ฯ และหำกผูจ้ องซื้อรำยใดต้องกำรถอนหลักทรัพย์ออกจำกบัญชีข องบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ผูจ้ องซื้อรำยนัน้ สำมำรถติดต่อได้ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลักทรัพย์ตำม
อัตรำที่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทัง้ นี้ กำรถอนหลักทรัพย์ท่ีฝำกไว้ในบัญ ชีของบริษทั ผู้อ อกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผูจ้ องซือ้ ทีน่ ำฝำกในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอน
หลักทรัพย์ได้ทนั ภำยในวันที่หลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้วนั แรกในตลำดหลักทรัพย์ฯ

(ค)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อ ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อ ของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะทำกำรส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนที่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั กำรจัดสรรหลักทรัพย์ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื้อ ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั กำร
จัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่ง
อำจได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซื้อ
แทน
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