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

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม่ต่อประชำชนครัง้ แรก
ของบริษทั ฯจำนวน 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 กรุงเทพฯ10260
โทรศัพท์ 0-2745-6433
โทรสำร 0-2745-6420

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย

:

หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จำนวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขำย

:

จำนวน 185,850,000 หุน้ เสนอขำยต่อประชำชนคิดเป็ นร้อยละ 20.50 ของ
จำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ รียกชำระแล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ นี้

มูลค่ำทีต่ รำไว้

:

1 บำทต่อหุน้

รำคำเสนอขำย

:

49 บำทต่อหุน้

มูลค่ำรวมของหุน้ ทีเ่ สนอขำย

:

9,106,650,000 บำท

ระยะเวลำเสนอขำยหลักทรัพย์

:

5 – 7 สิงหำคม 2556

เงื่อนไขอื่น

:

ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2555 และที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกรำคม2556 ได้มมี ติ
อนุ มตั ิมอบหมำยให้คณะกรรมกำรเป็ นผู้มอี ำนำจพิจำรณำกำหนดเงื่อนไข
และรำยละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อ งกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่ม ทุ นเพื่อ
เสนอขำยให้กบั ประชำชน เช่น รำคำเสนอขำย ระยะเวลำกำรเสนอขำย
เงื่อนไข จำนวนและรำยละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นดังกล่ำว
รวมทัง้ มีอำนำจในกำรดำเนินกำรใดๆอันจำเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรเสนอ
ขำยหุน้ ดังกล่ำวทุกประกำร รวมถึงกำรแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและผูร้ บั ประกัน
กำรจัดจำหน่ ำย กำรจัดเตรียมคำขอและเอกสำรประกอบต่ำงๆ เพื่อยื่นต่อ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ และ
หน่ วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อ ง และกำรเข้ำทำสัญญำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำร
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
(ค) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ
รวม

จานวนหุ้น
121,850,000
24,000,000
40,000,000
185,850,000

ร้อยละ
65.56
12.91
21.52
100.00

(ก) บุคคลทั ่วไป หมำยถึง บุคคลธรรมดำและ/หรือนิ ติบุคคลซึ่งไม่ใช่นักลงทุนสถำบันตำมคำนิยำมที่กำหนดไว้ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง กำรกำหนดบทนิยำมในประกำศ
ที่เกี่ยวกับกำรออกหลักทรัพย์และเสนอขำยหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำบริษทั คู่ค้ำผู้ให้คำปรึกษำทำงธุรกิจ
ผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ผูท้ ่ใี ห้กำรสนับสนุ นด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ ผูแ้ นะนำลูกค้ำและธุรกิจ หรือผูท้ ่มี อี ุปกำรคุณ
ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อมของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ รวมถึงบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ/หรือบริษทั ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้บริหำรและผู้มอี ำนำจควบคุมหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้น
ตำมที่ได้นิยำมไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ ที่ติดต่อในปจั จุบนั ที่เคย
ติดต่อ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะได้ตดิ ต่อซึง่ จองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ นี้ จะจัดสรรให้กบั บุคคลตำมข้อ 6.6 และจะจัดสรรตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยกำรจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดหรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใด
จะพิจำรณำตำมขนำดของผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั เคยได้รบั หรือคำดว่ำจะได้รบั ต่อจำกบริษทั ใหญ่บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้น
บุคคลทั ่วไปสำมำรถจองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำย ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ตำมวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทั ่วไปจะเป็ นไปตำมวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ
6.6.1
(ข) นักลงทุนสถาบัน หมำยถึงผูล้ งทุนประเภทสถำบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ธนำคำรพำณิชย์
(2) บริษทั เงินทุน
(3) บริษทั หลักทรัพย์เพื่อ เป็ นสินทรัพย์ของตนเองหรือ เพื่อ กำรบริหำรกองทุ นส่วนบุคคลหรือ เพื่อ กำรจัดกำร
โครงกำรลงทุ น ที่ จ ัด ตัง้ ขึ้น ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรประกอบธุ ร กิ จ เงิน ทุ น ธุ ร กิจ หลัก ทรัพ ย์แ ละธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษทั ประกันภัย
(6) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณหรือนิตบิ ุคคลอื่นที่มกี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้
ขึน้
(7) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(8) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(9) กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
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(10) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(11) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถำบันจะต้องจองซื้อหุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
เท่ำนัน้ ตำมวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถำบันจะเป็ นไปตำมวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ
6.6.2
(ค) ผู้มี อุป การคุณ ของบริ ษัท ฯ และ/หรื อ บริ ษัท ย่ อ ย หมำยถึง บุ ค คลธรรมดำ และ/หรือ นิ ติบุ ค คลทั ่วไปซึ่ง ท ำ
คุณประโยชน์ มีควำมสัมพันธ์อนั ดีให้คำแนะนำหรือให้ควำมช่วยเหลือในทำงใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม
ต่อบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย พนักงำนของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย รวมตลอดถึงผู้ให้คำปรึกษำทำงธุรกิจ
ลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ หรือบริษทั คู่คำ้ ที่ตดิ ต่อเคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพำณิชย์กบั บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือ
บริษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูม้ อี ำนำจควบคุม ผูบ้ ริหำร ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องของบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
ตำมทีไ่ ด้นิยำมไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตลอดจนพนักงำนที่ทำงำนกับ
บุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จะต้องจองซื้อหุน้ ผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่ำนัน้ ตำมวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 โดยกำรจัดสรรหุน้ แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของ
บริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย จะเป็ นไปตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.3
กำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยเป็ นกำรทั ่วไปที่มใิ ช่บุคคลทั ่วไปหรือผูม้ อี ุปกำรคุณของ
บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย เนื่องจำกควำมต้องกำรซือ้ จำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ที่เสนอขำยใน
ครัง้ นี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้ ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอแล้ว จึงไม่มคี วำมจำเป็ นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อย
เป็ นกำรทั ่วไป
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนที่เสนอขำย
ต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้ำงต้ น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดย
พิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้ มกำรเคลื่อนไหว
ของรำคำหุน้ ในตลำดรอง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญเพิม่ ทุ นจำนวน 185,850,000 หุ้นที่เสนอขำยในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ ท ำงกฎหมำยเท่ำเทียมกับหุ้น
สำมัญทีจ่ ำหน่ำยแล้วของบริษทั ฯทุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
บริษทั ฯมีควำมประสงค์ท่จี ะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนในครัง้ นี้ก่อนที่จะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ในกำรรับหุ้นสำมัญ เพิ่มทุน ของบริษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้ย่นื คำขออนุ ญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2556 และ
บริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯแล้วเห็นว่ำ บริษทั ฯมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯเรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ ให้แก่นักลงทุนรำยย่อย ซึ่งบริษทั ฯ
จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยผูถ้ อื
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หุน้ ดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่ วยกำรซื้อขำย เมื่อบริษทั ฯ ได้จำหน่ ำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชน
แล้ว จะทำให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยกำรถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรำยย่อย และบริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรห้ำมผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องขำยหุน้ และหลักทรัพย์
ในระยะเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง กำหนดให้หำ้ มผูถ้ อื หุน้ ที่ถือหุน้ ก่อนวันที่บริษทั ฯเสนอขำย
หุน้ ต่อประชำชนในครัง้ นี้หรือหลักทรัพย์ท่อี ำจแปลงสภำพเป็ นหุน้ ในจำนวนรวมกันเท่ำกับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว
ภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ ออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้นของบริษทั ฯเริม่ ทำกำรซื้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยภำยหลังจำกวันที่หุ้นของบริษทั ฯทำกำรซื้อ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯครบกำหนดระยะเวลำ 6
เดือน ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่
ถูกสั ่งห้ำมขำยดังกล่ำวและสำมำรถขำยหุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ1 ปี
บริษทั ฯคำดว่ำจะออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯจำนวน 20,0000,000 หน่ วย โดย
จัดสรรให้แก่ผบู้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำรซึ่งดำรงตำแหน่ งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย (“ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ” หรือ “M-WA”) ในวันที่ 7 สิงหำคม 2556 ทัง้ นี้ กำรใช้สทิ ธิตำม M-WA ดังกล่ำวทัง้ จำนวนจะส่งผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ดังนี้
 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริ ษทั ฯ (Price Dilution) รำคำตลำดของหุน้ ของบริษทั ฯจะลดลงใน
อัตรำร้อยละ 2.1 บนสมมติฐำนรำคำตลำดของหุน้ บริษทั ฯคือรำคำเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนทั ่วไป
(IPO Price) ที่ 49 บำทต่อหุน้
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้นหรือสิ ทธิ ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution
และ Control Dilution) ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ หรือสิทธิในกำรออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ จะลดลงในอัตรำร้อยละ 2.2
ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิท ธิในกำรออกเสียงเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯจำนวน 925,850,000 หุน้ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังจำกที่บริษทั ฯเสนอขำยหุ้น
เพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมและประชำชนทั ่วไป และกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ จำนวน)
(กรุณำดูรำยละเอียดของ M-WA ในส่วนที่ 2-8 โครงสร้ำงเงินทุน)

2.

ข้อจากัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ สำมัญของบริษทั ฯสำมำรถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ สำมัญนัน้ เป็ นเหตุให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของคน
ต่ำงด้ำวเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ สำมัญที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับ
ปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กำรโอนหุ้นสำมัญ รำยใดที่ท ำให้สดั ส่วนกำรถือ หุ้นของบุคคลที่ม ิใช่บุค คลสัญ ชำติไทยของ
บริษทั ฯเกินกว่ำอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษทั ฯมีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ สำมัญรำยดังกล่ำวได้
กำรโอนหุน้ สำมัญของบริษทั ฯจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลำยมือชื่อของผูโ้ อน
กับผูร้ บั โอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน กำรโอนหุน้ สำมัญจะใช้ยนั กับบริษทั ฯได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯได้รบั คำร้องขอให้
ลงทะเบียนโอนหุน้ แล้ว แต่จะใช้ยนั กับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อบริษทั ฯได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเห็นว่ำกำรโอนหุน้ ถูกต้องตำมกฎหมำย บริษทั ฯจะลงทะเบียนกำรโอนหุน้ ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั กำรร้องขอ
นัน้ หรือหำกบริษทั ฯเห็นว่ำกำรโอนหุน้ สำมัญนัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษทั ฯจะแจ้งแก่ผยู้ ่นื คำขอภำยใน 7 วัน
เมื่อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯได้รบั กำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ กำรโอนหุน้ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กำรกำหนดรำคำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯทีจ่ ะเสนอขำยในครัง้ นี้จะกำหนดโดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำยด้วยวิธกี ำรทำ Bookbuilding ซึ่งเป็ นวิธกี ำรสำรวจปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของนักลงทุน
สถำบันในแต่ละระดับรำคำของช่วงรำคำเสนอขำยเบื้องต้น 45-49 บำท โดยเปิ ดโอกำสให้นักลงทุนสถำบันแจ้งรำคำและ
จำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนที่ประสงค์จะจองซื้อมำยังผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ทัง้ นี้ รำคำเสนอ
ขำยสุดท้ำยต่อหุน้ จะถูกกำหนดร่วมกันระหว่ำงผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยในวันที่ 1 สิงหำคม
2556 โดยกำหนดรำคำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขำยในครัง้ นี้ทร่ี ำคำ 49 บำทต่อหุน้

4.

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
บริษทั ฯได้มกี ำรพิจำรณำข้อมูลทำงกำรเงินของบริษทั จดทะเบียนอื่นเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ที่เสนอ
ขำย โดยได้มกี ำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยและอัตรำส่วนอื่นๆที่เหมำะสมของบริษทั จดทะเบียนที่มี
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจทีม่ คี วำมใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ รำคำเสนอขำยในครัง้ นี้คดิ เป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (P/E Ratio) ที่ 17.3 เท่ำ โดยคำนวณจำกกำไรสุทธิสำหรับปี
2555 หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญก่อนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี้รวม 720,000,000 หุน้ ที่เท่ำกับ 2.83 บำท โดย
P/E Ratio ที่เสนอขำยคิดเป็ นร้อยละ 50.9 (หรือคิดเป็ นส่วนลดร้อยละ 49.1) จำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักด้วยมูลค่ำตลำด
ของ P/E Ratio ของผูป้ ระกอบกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำ 1
เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2556 จนถึงวันที่ 26 กรกฏำคม 2556 ที่ใช้ในกำรพิจำรณำรำคำเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ี
34.0 เท่ำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ผู้ประกอบการอื่น
HOTPOT
MINT
OISHI
SNP

ราคาเฉลี่ยในช่วง
27 มิถนุ ายน 2556 ถึง
26 กรกฏาคม 2556
(บาท)
2.90
23.56
121.78
155.01

กาไรต่อหุ้น
สาหรับปี 2555
(บาท)
0.06
0.85
3.49
6.76

P/E Ratio
(เท่า)
50.48
27.63
34.92
22.93

ทีม่ ำ: SETSMART
รำคำเสนอขำยในครัง้ นี้คดิ เป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (P/E Ratio) ที่ 22.2 เท่ำ โดยคำนวณจำกกำไรสุทธิสำหรับปี 2555
หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญภำยหลังกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี้รวม 925,850,000 หุน้ ที่เท่ำกับ 2.20 บำท โดย P/E
Ratio ทีเ่ สนอขำยคิดเป็ นร้อยละ 65.4 (หรือคิดเป็ นส่วนลดร้อยละ 34.6) จำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักด้วยมูลค่ำตลำดของ P/E
Ratio ของผูป้ ระกอบกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ตัง้ แต่
วันที่ 27 มิถุนำยน 2556 จนถึงวันที่ 26 กรกฏำคม 2556 ทีใ่ ช้ในกำรพิจำรณำรำคำเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ี 34.0 เท่ำ
ทัง้ นี้ P/E Ratio ดังกล่ำวคำนวณจำกผลกำรดำเนินงำนในอดีตและมิได้สะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ซึ่งเป็ น
ปจั จัยสำคัญทีน่ กั ลงทุนควรพิจำรณำในกำรตัดสินใจลงทุน
5.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
ไม่ม ี
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6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธกี ำรจองซื้อ หุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนและวิธกี ำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่เี กิดปญั หำ
อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม และเพื่อให้กำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด

6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เป็ นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ 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
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
252/6 ชัน้ 6, 8 -11 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2305-9000 โทรสำร 0-2305-9539
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ชัน้ 29 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสำร 0-2231-3951
6.2.2 ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรติ นาคิ น จากัด
ชัน้ 7 อำคำรอัมรินทร์ทำวเออร์ 500
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2680-2222 โทรสำร : 0-2680-2233
บริษทั หลักทรัพย์กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 1, 3, และ 19 400/22
ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2696-0000 โทรสำร 0-2696-0099
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
87 ชัน้ 16 อำคำรเอ็มไทย ทำวเวอร์
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2257-4600, 0-2257-4604 โทรสำร 0-2253-0472
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บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
130-132 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 2 ชัน้ 1,2 และอำคำรสินธรทำวเวอร์ 3 ชัน้ 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2841-9000 โทรสำร 0-2254-0239
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
179 อำคำรบำงกอกซิต้ี ชัน้ 25-26, 29
ถนนสำทรใต้ ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุงเทพ 10120
โทร 0-2801-9100, 0-2343-9500 โทรสำร 0-2680-9399
บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด
48/8 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2633-6555 โทรสำร 0-2633-6660
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
444 อำคำรเอ็มบีเค ทำวเวอร์ ชัน้ 14,18 และ 19
ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2217-9622 โทรสำร 0-2217-9642
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
999/9 อำคำรดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17, 18, 25
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-9500 โทรสำร 0-2658-9149
6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ สำมัญเพิม่
ทุนของบริษทั ฯเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนครัง้ แรกรวมจำนวน 185,850,000 หุน้ ตำมจำนวนและรำคำที่ระบุในข้อ 1 โดย
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ ำยหุน้ ประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ ำยอย่ำงแน่ นอน (Firm
Underwriting)ภำยใต้เงื่อ นไขที่ระบุไว้ในหนังสือ สัญ ญำแต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (Underwriting
Agreement)
อย่ำ งไรก็ต ำมผู้จ ดั กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยมีสิท ธิย กเลิก กำรจัด จ ำหน่ ำ ยหุ้น ในครัง้ นี้ โ ดยจะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อทัง้ จำนวนให้แก่ผจู้ องซื้อทัง้ หมดตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อ บริษทั ฯไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยหรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงินเศรษฐกิจหรือกำรเมืองทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศหรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรจัดจำหน่ำยหุน้ ในครัง้ นี้ หรือ

(ค)

เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือ
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(ง)

เมื่อมีเหตุท่ที ำให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือหน่ วยงำนรำชกำรสั ่งระงับ
หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้

ทัง้ นี้ รำยละเอีย ดและเงื่อ นไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ ำ ยหุ้น ดังกล่ำวข้ำงต้น 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 ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้ หรือจัดจำหน่ ำยหุน้ ในครัง้ นี้จำกเหตุ
ดังกล่ำวข้ำงต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (Underwriting Agreement)
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยและผูจ้ 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 159,366,375 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ) โดยจะชำระเงินภำยใน 5 วันทำกำร
นับจำกวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หุน้ จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยครบถ้วน
จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ) โดยประมำณ
ดังนี้
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 185,850,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 49 บำท
หัก ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำย

159,366,375 บำท

จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯจะได้รบั (ก่อนหักค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ)
จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯจะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ)
6.4

9,106,650,000 บำท
8,947,283,625 บำท
48.14 บำท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่ และค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตให้รบั หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน(รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี )
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว
ค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้
ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆโดยประมำณ/1

159,366,375 บำท

รวมค่ำใช้จำ่ ยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทงั ้ สิน้

170,547,638 บำท

หมำยเหตุ:

/1

7,335,320 บำท
749,943
186,000
110,000
2,800,000

ค่ำใช้จำ่ ยอื่น รวมถึง ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำกฎหมำย และค่ำประชำสัมพันธ์
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บำท
บำท
บำท
บำท
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6.5

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับบุคคลทั ่วไป
สำมำรถติด ต่ อ ขอรับ หนัง สือ ชี้ช วนและใบจองซื้อ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ได้ท่ีส ำนัก งำนใหญ่ ห รือ สำขำของผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุในข้อ 6.2ในวันที่ 5-7 สิงหำคม 2556 ภำยในเวลำทำกำรของแต่ละสำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
สำหรับนักลงทุนสถำบันและผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย
สำมำรถติด ต่ อ ขอรับ หนัง สือ ชี้ช วนและใบจองซื้อ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ได้ท่ีส ำนัก งำนของผู้จ ดั กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุในข้อ 6.2.1 ในวันที่ 5-7 สิงหำคม 2556 ภำยในเวลำทำกำรของแต่ละสำนักงำนใหญ่
หรือสำขำของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์จะจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ สำมำรถทำกำรดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอ้ มูล
ไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สานักงาน กลต.”)
และใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหุน้ ตัง้ แต่
วันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดกำรเสนอขำยจำกเว็บไซต์ www.sec.or.th

6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินกำรมิให้มกี ำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนที่เสนอขำยแก่ตนเอง ผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ทร่ี ว่ มจัดจำหน่ำย กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของ
ตนเอง หรือของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ท่รี ่วมจัดจำหน่ ำย และผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวทัง้ หมด รวมถึงกองทุนรวม
ที่มลี กั ษณะที่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงที่มกี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม) และจะไม่จดั สรรหุน้ ทีเ่ สนอขำยให้แก่บุคคลของบริษทั ฯที่ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ รวมทัง้ บริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ ำย และกำรจัดสรร
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุน้ ที่เหลือจำกกำร
จองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด
กำรจัด สรรหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ที่เ สนอขำยในครัง้ นี้ แ บ่ งเป็ น 3ส่ว น กล่ ำ วคือ จัด สรรให้แก่ (ก) บุค คลทั ่วไปจำนวน
121,850,000 หุน้ (ข) นักลงทุนสถำบันจำนวน 24,000,000 หุน้ และ (ค) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย
จำนวน 40,000,000 หุ้น ทัง้ นี้ สดั ส่วนในกำรเสนอขำยให้กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยจะเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ใน
ข้อ บังคับของบริษทั ฯ โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิท ธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำร
เปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ ที่จดั สรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ประสบ
ควำมสำเร็จสูงสุด
กำรจัดสรรหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ จะไม่จดั สรรให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยย่อยเป็ นกำรทั ่วไป
อนึ่ง กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เป็ นกำรปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ่กี ำหนดตำมข้อ 5(3) เรื่อง กำร
กระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยภำยใต้ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
บริษทั ฯ หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่จดั สรรหุน้ สำมัญที่เสนอขำยให้ผจู้ องซื้อรำยใดรำยหนึ่งหำกกำร
จัดสรรดังกล่ำวทำให้หรืออำจเป็ นผลให้เป็ นกำรกระทำกำรขัดต่อกฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับต่ำงๆหรือจะเป็ นผลให้
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 9

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ต้องดำเนินกำรใดๆเพิม่ เติมไปจำกที่ต้องดำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือ
บทบัญญัตอิ ่นื ใดภำยใต้กฎหมำยไทยหรือไม่เป็ นไปตำมวิธกี ำรหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในส่วนที่ 3 นี้
6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน 121,850,000 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 24,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
กำรจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถำบันให้อยู่ในดุลยพินิจ ร่วมกันของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดก็ได้ และ
หำกยอดกำรจองซื้อหุน้ ของนักลงทุนสถำบันครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของนักลงทุนประเภทสถำบันก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
6.6.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน 40,000,000 หุ้น ให้แก่ผ้มู ีอปุ การคุณของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย
กำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯและ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยโดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื้อหุน้ ของผู้มอี ุปกำรคุณของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย
ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื้อหุ้น
ของผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อยก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
6.7

วันและวิ ธีการจองและการชาระเงินค่าจองหลักทรัพย์

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

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 100 หุน้ และเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ แบบฟอร์มกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทควำมเสีย่ งในกำรลงทุนที่
เหมำะสม (Suitability Test) ตำมที่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลำยมือชื่อหำกผูจ้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคลใบจองซื้อหุน้ และเอกสำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจ
ผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
ส ำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชนที่ย งั ไม่ห มดอำยุ พร้อ มลงนำมรับ รองส ำเนำถู ก ต้ อ งหรือ ในกรณี ท่ีบ ัต ร
ประจำตัวประชำชนหมดอำยุให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่หมดอำยุและสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มเี ลข
ประจำตัวประชำชน 13 หลักหรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลักหรือ
สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องในกรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์จะต้องแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผูเ้ ยำว์ (ถ้ำมี) คำยินยอมจำกผูป้ กครอง สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูป้ กครอง
(บิดำ/มำรดำหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอำยุและสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 10

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบต่ำงด้ำวทีย่ งั ไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิ ตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือ
เดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวพร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื้อคือ วันที่ 5-7 สิงหำคม 2556 ภำยในเวลำทำกำรของแต่ละสำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ำรชำระเงิน ดังนี้
 หำกทำกำรจองซื้อภำยในวันที่ 5 สิงหำคม 2556 และก่อนเวลำ12.00 น. ของวันที่ 6 สิงหำคม 2556 ผู้
จองซื้อ จะต้อ งชำระเงินค่ำจองซื้อ ครัง้ เดีย วเต็ม จำนวนที่จ องซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงิน โอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็คหรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์
และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวันทำกำรถัดไปโดยหำกชำระ
เป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ให้ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2556 หรือวันที่ 6 สิงหำคม 2556 เท่ำนัน้ ทัง้ นี้
กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำย
หลักทรัพย์กบั ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงิน
เพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หำกทำกำรจองซื้อตัง้ แต่เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 6 สิงหำคม 2556 และในวันที่ 7 สิงหำคม 2556 ผูจ้ อง
ซือ้ จะต้องชำระค่ำจองซือ้ เต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่ำนัน้
 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ ำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ำยเข้ำบัญชี
จองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนดพร้อมทัง้ เขียนชื่อนำมสกุลที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผจู้ องซื้อโอน
เงินเข้ำบัญชีตำมที่ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมข้อ 6.2 แต่ละรำยกำหนดโดยผู้จดั จำหน่ ำยแต่ละรำยจะ
ดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีบริษทั ฯต่อไป
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ 6.7.1(ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ 6.7.1(ค) มำ
ยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุน้ และชำระเงินได้ท่ผี จู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมสถำนที่ท่ไี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในวันที่
5-7 สิงหำคม 2556 ภำยในเวลำทำกำรของแต่ละสำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์

(จ)

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 จะนำเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ของผูจ้ องซื้อทุกรำยเข้ำบัญชีของผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยที่เปิ ดไว้สำหรับกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ และสงวนสิทธิท่ีจะตัดสิทธิกำร
จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของผูจ้ องซื้อหุน้ รำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์
ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้ แรกและผูจ้ องซือ้ ไม่ดำเนินกำรชำระเงินภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมข้อ 6.7.1(ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนแล้วจะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ
6.7.1(ก)-(ง) หรือกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ลงนำมยอมรับควำมเสี่ยงของหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯในใบจองซื้อหุ้น
หรือกรณีไม่เป็ นไปตำมบทบัญญัตขิ องกฎหมำย

(ช)

การจองซื้อโดยวิ ธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy) กรณีผจู้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดำ
สัญ ชำติไ ทยและต่ ำ งด้ำ วหรือ นิ ติบุ ค คลที่จ ดทะเบีย นในประเทศไทยหรือ ต่ ำงประเทศเป็ นผู้ท่ีม ีบ ัญ ชีซ้ือ ขำย
หลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆกับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ
และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์แล้วผูจ้ องซื้อดังกล่ำว จะต้องกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อและลงลำยมือชื่อเพื่อใช้
เป็ นหลักฐำนในกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ทจ่ี ะทำกำรจองซือ้
ทัง้ นี้หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซื้อจะต้องกรอกเอกสำรประกอบกำรจองซื้อให้ครบถ้วน และ
ชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ดังนี้
1. สำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุห รือ หนัง สือ รับ รองกรณี นิ ติบุ ค คลตำมที่ระบุ ใ นเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2. เอกสำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD)
3. แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test)
ทัง้ นี้ ตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขทีผ่ จู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยกำหนด

(ซ)

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อ สำมำรถจองซื้อ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ ) โดยผูจ้ องซื้อจะต้องเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์
หรือ บัญ ชีประเภทอื่นๆกับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและ
ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อและผูจ้ องซื้อต้องยืนยันว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสำรสรุปข้อมูล สำคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) เป็ นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกำรส่งคำสั ่งจองซื้อผ่ำน
ระบบออนไลน์ (Online) โดยผูจ้ องซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้อง
แนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website)
ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
(ฌ)

การจองซื้ อ ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ บ นั ทึ ก เทป ผู้จ องซื้อ สำมำรถจองซื้อ ผ่ำ นเจ้ำ หน้ ำ ที่ผู้แ นะน ำกำรลงทุ น
(Investment Consultant: IC) ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื้อผ่ำน
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป) โดยยืนยันกำรจองซื้อผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื
ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่จี ะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั
ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้
ศึกษำข้อ มูล เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่ม ทุ นในหนัง สือ ชี้ช วนของบริษ ัท ฯหรือ เอกสำรสรุปข้อ มูลสำคัญ ของ
หลักทรัพย์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนดังกล่ำว ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ
ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ำมดังนี้
- ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ต้องแจ้งกำรจัดสรรจำนวนหุน้ จองให้แก่ผู้จอง ซื้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุน้ วิธกี ำร
และวันทีต่ อ้ งชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซือ้ สำมำรถ ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่
ทุนในหนังสือชี้ชวนผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือ จำกหนังสือชี้ชวนผ่ำน
www.sec.or.th
- ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตอ้ งตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำง โทรศัพท์บนั ทึกเทป
เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรทีใ่ ช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
- ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้รบั ทรำบข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนและยินยอม
ผูกพันในหนังสือชีช้ วนดังกล่ำว
- ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียดกำรจองซือ้ ผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสั ่งกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบทีผ่ จู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จัดเตรียมให้ โดยระบบ
จะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนำกำร ลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซือ้ ผ่ำน
ระบบ โดยผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซือ้ ได้ตงั ้ แต่วนั ที่หนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ และผู้
จองซือ้ ทีจ่ องซือ้ ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หลักทรัพย์ตำมจำนวนที่จองซือ้ ในวันที่ 5-7
สิงหำคม 2556 โดยชำระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือถอนเงินทีฝ่ ำก
อยูก่ บั ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 6.7.1(ค) ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะ
ดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีบริษทั ฯต่อไป

(ญ)

หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซื้อ
สำมำรถทำกำรจองซือ้ ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 6.7.1 (ก)-(ช) ได้

(ฎ)

ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไขที่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยอำจกำหนดเพิม่ เติม
สำหรับลูกค้ำของตนในภำยหลัง

6.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนสถำบันจะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 100 หุน้ และเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื้อ ในใบจองซื้อ หุ้น และแบบฟอร์ม กำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) ตำมที่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 13

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซื้อหุน้ และแบบฟอร์ม
กำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อ ง และมีอ ำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อ นวันจองซื้อพร้อ มแนบสำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือ
เดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวพร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือ
ตำมสถำนทีท่ ผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะกำหนดต่อไปภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ
วันที่ 5-7 สิงหำคม2556 ภำยในเวลำทำกำรของแต่ละสำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ำรชำระเงิน ดังนี้
 หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 5 สิงหำคม 2556 และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 6 สิงหำคม 2556 ผูจ้ องซื้อ
จะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) โอนเงินผ่ำนระบบ Bahtnet เช็คหรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวันทำ
กำรถัดไป โดยหำกชำระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ให้ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2556 หรือวันที่ 6
สิงหำคม 2556 เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทำได้เฉพำะผูจ้ อง
ซื้อ ที่ไ ด้เ ปิ ด บัญ ชีเ พื่อ ซื้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์ก ับ ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยที่ไ ด้
ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัตแิ ละระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หำกทำกำรจองซื้อตัง้ แต่เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 6 สิงหำคม 2556 และในวันที่ 7 สิงหำคม 2556 ผูจ้ อง
ซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ หรือโอนเงิน
ผ่ำนระบบ Bahtnet เท่ำนัน้
 ผูจ้ องซื้อที่ชำระค่ำจองซื้อ หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ำยเข้ำ
บัญชีของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำยที่ติดต่อผู้ จองซื้อ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ
นำมสกุลทีอ่ ยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ ำฟท์ ในกรณี
โอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้ำ บัญชีตำมที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำยที่
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 14

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ติดต่อผูจ้ องซือ้ กำหนดโดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอด
จองซือ้ เข้ำบัญชีบริษทั ฯ ต่อไป
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ 6.7.2(ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ 6.7.2(ค) มำ
ยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุน้ และชำระเงินได้ท่ผี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยเฉพำะรำยที่ตน
ได้รบั กำรยืนยันกำรจัดสรรหุ้นจำกผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยรำยนัน้ ตำมสถำนที่ท่ไี ด้
ระบุไว้ในวันที่ 5-7 สิงหำคม 2556

(จ)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะนำเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ของผู้จองซื้อทุกรำยเข้ำ
บัญชีของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซื้อ หุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนของผูจ้ องซื้อหุน้ รำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียก
เก็บเงินครัง้ แรกและผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ดำเนินกำรชำระเงินภำยในเวลำที่กำหนดตำมข้อ 6.7.2(ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนแล้วจะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อ ของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 6.7.2 (ก)-(ง) หรือกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตำมบทบัญญัตขิ องกฎหมำย

(ช)

ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไขที่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่
ละรำยอำจกำหนดเพิม่ เติมสำหรับลูกค้ำของตนในภำยหลัง

6.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริษทั ฯและ/หรือบริ ษทั ย่อย
ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 100 หุน้ และเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ แบบฟอร์มกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทควำมเสีย่ งในกำรลงทุนที่
เหมำะสม (Suitability Test) ตำมทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำยกำหนดให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อหำกผูจ้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคลใบจองซื้อหุ้น และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำร
ดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
ส ำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชนที่ย งั ไม่ห มดอำยุ พร้อ มลงนำมรับ รองส ำเนำถู ก ต้ อ งหรือ ในกรณี ท่ีบ ัต ร
ประจำตัวประชำชนหมดอำยุให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่หมดอำยุและสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มเี ลข
ประจำตัวประชำชน 13 หลักหรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลักหรือ
สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์จะต้องแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผูเ้ ยำว์ (ถ้ำมี) คำยินยอมจำกผูป้ กครองสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูป้ กครอง
(บิดำ/มำรดำหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอำยุและสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบต่ำงด้ำวทีย่ งั ไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อ ง และมีอ ำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อ นวันจองซื้อพร้อ มแนบสำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือ
เดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวพร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
หำกผู้จองซื้อเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆกับ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำยและได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (KYC/CDD) และได้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำยแล้วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซื้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบKYC/CDD และ
Suitability Testประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ำงต้นผูจ้ องซื้อจะต้องแนบเอกสำร
KYC/CDD และSuitability Test ทีก่ รอกรำยละเอียดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้
(ข)

ผู้จองซื้อ สำมำรถจองซื้อ ได้ท่สี ำนักงำนใหญ่ หรือ สำขำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือวันที่ 5-7 สิงหำคม 2556 ภำยในเวลำทำกำรของแต่ละสำนักงำนใหญ่หรือสำขำ
ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ำรชำระเงินดังนี้
 หำกทำกำรจองซื้อภำยในวันที่ 5 สิงหำคม 2556 และก่อนเวลำ12.00 น. ของวันที่ 6 สิงหำคม 2556 ผู้
จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครัง้ เดียวเต็ม จำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็คหรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์
และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวันทำกำรถัดไป โดยหำก
ชำระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ให้ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2556 หรือวันที่ 6 สิงหำคม 2556 เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อ
ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้
โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวัน
จองซือ้
 หำกทำกำรจองซื้อตัง้ แต่เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 6 สิงหำคม 2556 และวันที่ 7 สิงหำคม 2556 ผูจ้ องซื้อ
จะต้องชำระค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่ำนัน้
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
 ผูจ้ องซื้อที่ชำระค่ำจองซื้อ หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ำยเข้ำ
บัญชีจองซื้อ หุ้นที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำยกำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ
นำมสกุลทีอ่ ยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ ในกรณี
โอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้ำบัญ ชี ตำมที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำย
กำหนด โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อเข้ำ
บัญชีบริษทั ฯต่อไป
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ 6.7.3(ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ 6.7.3(ค) มำ
ยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ หุน้ และชำระเงินได้ท่ผี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมสถำนที่ท่ไี ด้
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1ในวันที่ 5-7 สิงหำคม 2556

(จ)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะนำเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ของผู้จองซื้อทุกรำยเข้ำ
บัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซื้อ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของผูจ้ องซื้อหุน้ รำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียก
เก็บเงินตำมเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้ แรกและผู้จองซื้อไม่ดำเนิ นกำรชำระเงิน
ภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมข้อ 6.7.3 (ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนแล้วจะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อ ของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 6.7.3 (ก)-(ง) และกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ลงนำมยอมรับควำมเสีย่ งของหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯในใบจองซือ้ หุน้ หรือกรณีไม่เป็ นไปตำมบทบัญญัตขิ องกฎหมำย

(ช)

การจองซื้ อ ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ บ นั ทึ ก เทป ผู้จ องซื้อ สำมำรถจองซื้อ ผ่ำ นเจ้ำ หน้ ำ ที่ผู้แ นะน ำกำรลงทุ น
(Investment Consultant: IC) ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื้อผ่ำน
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป) โดยยืนยันกำรจองซื้อผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื
ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่จี ะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั
ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้
ศึกษำข้อ มูล เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่ม ทุ นในหนัง สือ ชี้ช วนของบริษ ัท ฯหรือ เอกสำรสรุปข้อ มูลสำคัญ ของ
หลักทรัพย์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนดังกล่ำว ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ
ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ำมดังนี้
-

ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ต้องแจ้งกำรจัดสรรจำนวนหุน้ จองให้แก่ผจู้ อง ซื้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุน้ ที่จดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น
วิธกี ำรและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซื้อสำมำรถ ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือจำกหนังสือชี้ชวน
ผ่ำน www.sec.or.th

-

ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตอ้ งตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำง โทรศัพท์บนั ทึก
เทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรทีใ่ ช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน เป็ นต้น

-

ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้รบั ทรำบข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนและ
ยินยอมผูกพันในหนังสือชีช้ วนดังกล่ำว
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-

6.8

ผู้แนะนำกำรลงทุ น ของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เมื่อ รับคำยืนยันพร้อ มรำยละเอียดกำรจองซื้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสั ่งกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบที่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ จัดเตรียมให้ โดยระบบ
จะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนำกำร ลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื้อ
ผ่ำนระบบ โดยผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซื้อได้ตงั ้ แต่วนั ที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
และผูจ้ องซื้อที่จองซื้อผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์ตำมจำนวนที่จองซื้อใน
วันที่ 5-7 สิงหำคม 2556 โดยชำระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือถอน
เงินทีฝ่ ำกอยูก่ บั ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมวิธกี ำรที่ระบุในข้อ 6.7.1(ค) ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย
จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีบริษทั ฯต่อไป

(ซ)

หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซื้อ
สำมำรถทำกำรจองซือ้ ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 6.7.3 (ก)-(ฉ) ได้

(ฌ)

ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไขที่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่
ละรำยอำจกำหนดเพิม่ เติมสำหรับลูกค้ำของตนในภำยหลัง

(ญ)

ทัง้ นี้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรรับจองและกำร
ชำระค่ำจองซือ้ หรือเปลี่ยนแปลงวิธกี ำรจอง กำรชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้ น เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด

การจัดสรรในกรณี ที่มีผ้จู องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หำกมีผจู้ องซือ้ หุน้ เกินกว่ำจำนวนหุน้ ที่จดั สรรให้ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 บริษทั ฯ หรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้อ 6.2 แล้วแต่กรณี จะดำเนิ นกำรในกำรจัดสรรหุ้นตำม
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สำหรับผูจ้ องซื้อที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั จัดสรรน้อยกว่ำจำนวนที่จองซื้อ
จะได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ ตำมรำยละเอียดในข้อ 6.9

6.9

วิ ธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หลักทรัพย์ตำมแต่ละกรณีทร่ี ะบุขำ้ งล่ำง
กฎหมำยกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น

เว้นแต่บทบัญญัตขิ อง

ในกรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้
ผู้จดั จ ำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่เ ป็ นผู้รบั จองซื้อ จำกผู้จ องซื้อ ที่ไ ม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆ จะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อโดยไม่มดี อกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ 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
ส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 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 ทัง้ นี้ กรณีจองซื้อผ่ำนบริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) (ภัทร) จะคืนเงินด้วยวิธกี ำร
จ่ำยเป็ นเช็คเท่ำนัน้
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ในกรณีผจู้ องซือ้ ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ น้อยกว่ำจำนวนหุน้ ทีจ่ องซือ้
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ โดยไม่มดี อกเบี้ยหรือค่ำเสียหำย
ใดๆให้แก่ผทู้ ่จี องซื้อที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้ำบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อ
กรณีผจู้ องซื้อชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำยผูจ้ องซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วันนับจำกวันที่สน้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อทัง้ นี้
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำก
วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่มหี น้ ำที่รบั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงิ นดังกล่ำวจะต้องชำระ
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 ะบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผู้
จองซื้อได้รบั คืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ กรณีจองซือ้ ผ่ำนภัทร ภัทรจะคืนเงินด้วยวิธกี ำรจ่ำยเป็ นเช็คเท่ำนัน้
ในกรณีท่ไี ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นอันเนื่อ งมำจำกไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมกำรชำระค่ำจองซื้อ หุ้นหรือ
เนื่องจำกผิดเงื่อนไขในกำรจองซือ้
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุน้ จำกผูจ้ องซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆเนื่องจำกไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำ
จองซือ้ หุน้ ตำมกำรชำระค่ำจองซือ้ หุน้ หรือเนื่องจำกผิดเงื่อนไขในกำรจองซือ้ จะทำกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆ โดยผูจ้ องซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำวคืนจำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่เป็ นผูร้ บั จอง
ซื้อหุน้ ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หำกผูจ้ องซื้อไม่ทำกำรติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำว ผู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่เป็ นผู้รบั จองซื้อหุ้น จะจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุในใบจองซื้อ โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซื้อได้รบั คืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบในกรณีน้ี ผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/
หรือค่ำเสียหำยใดๆ ในกำรทีผ่ จู้ องซือ้ ไม่มำติดต่อขอรับเช็คคืน
ในกรณีมกี ำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้
(ก)

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

(ข)

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

หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่รี บั
จองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้ อโดยไม่มดี อกเบี้ยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยนัน้ ๆโดยกำรโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้ำบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซื้อชำระด้วยวิธโี อนเงิน
อัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำยผูจ้ องซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วันนับจำกวันที่สน้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อหรือนับแต่เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข)
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผจู้ องซื้อในอัตรำร้อยละ
7.5ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนนับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว
จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อ
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หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดย
ชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป ทัง้ นี้ กรณีจองซื้อผ่ำนภัทร ภัทรจะคืน
เงินด้วยวิธกี ำรจ่ำยเช็คเท่ำนัน้
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั บริษทั ฯและ
ให้บ ริก ำรรับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ท่ีจ องซื้อ ในกำรเสนอขำยครัง้ นี้ กล่ ำ วคือ ผู้ จ องซื้อ สำมำรถใช้บ ริก ำรของศู น ย์ร บั ฝำก
หลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรนำ
หลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์ฯ สัน้ ลงและเพื่อให้ผจู้ องซื้อสำมำรถขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯได้
ทันทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์ฯอนุญำตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯเริม่ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณี
ทีผ่ จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้
ผูจ้ องซือ้ สำมำรถเลือกให้บริษทั ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่ำวคือ
ประสงค์ท่ีจะฝำกไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซ่ึงผู้จองซื้อ มีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อ ยู่ กรณีน้ี ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบหุน้ ตำมจำนวนที่ได้รบั จัดสรรในชื่อของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ท่บี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้
ฝำกหลัก ทรัพย์อ ยู่ภ ำยใน 7วัน ท ำกำรนับจำกวันปิ ด กำรจองซื้อ หลักทรัพ ย์ และจะออกหลัก ฐำนกำรรับ ฝำก
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 กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์ฯอนุ ญำตให้
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
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 ไม่ประสงค์ จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ท่จี ะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 บริษทั ฯจะดำเนินกำรนำ
หลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึ กยอดบัญชีจำนวน
หลักทรัพย์ตำมจำนวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ภำยใน
7 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐำนกำรรับฝำกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7
วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้ท่ีได้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีท่ีตลำดหลักทรัพย์ฯอนุ ญำตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯเริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำด
หลักทรัพย์ฯ และหำกผูจ้ องซื้อรำยใดต้องกำรถอนหลักทรัพย์ออกจำกบัญชีของบริษทั 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 ในกรณีน้ีผไู้ ด้รบั กำร
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
จัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่ง
อำจได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ฯได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯแล้ว
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ หรือระบุไม่ชดั เจน ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ขอสงวน
สิท ธิท่ีจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ แทน หรือ นำหลักทรัพย์ท่ีจองซื้อ ฝำกเข้ำบัญ ชีของบริษทั ผู้อ อกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 ของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 21

