บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม
ทุนของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จานวน 633,932,200 หุ้นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชน จานวน 124,668,200 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.36 และ 3.22 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดย
รายละเอียดมีดังนี้
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่อยู่ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

: บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
: เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-684-8991-5
โทรสาร 02-684-8980
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย
: 633,932,200 หุ้นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จานวน
124,668,200 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 16.36 และ 3.22 ของจานวนหุ้นสามัญ
ที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตามลาดับ
ระยะเวลาเสนอขาย
: [•] พ.ศ. 2556 และ [•] พ.ศ. 2556
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
: 0.25 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ
: [•] บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย : [•] บาท

1.2

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน [•] หุ้นของบริษัทฯในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชน ผ่านผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้
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เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

[•]
[•]

หุ้น
หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลย
พินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ นักลงทุนแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้น
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุน
แต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่
จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไม่เพียงพอสาหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป
ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
บุคคลทั่วไป

หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุนสถาบันตามคาจากัดความที่ระบุไว้
ด้ า นล่ า ง แต่ เ ป็ น ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่ง
ได้แก่ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คาปรึกษาทาง
ธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และ
วาณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
ทั้ ง ที่ ติ ด ต่ อ ในปั จ จุ บั น ที่ เ คยติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ ที่ ค าดว่ า จะได้ ติ ด ต่ อ ในอนาคต หรื อ บุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจาหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายจะดาเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัด
จาหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของ
ตนเอง หรือ ของผู้ จัด จาหน่า ยหุ้น ที่ร่ ว มจั ดจ าหน่ า ย และผู้ที่ เ กี่ย วข้ อ ง รวมถึง กองทุน รวมที่ มี
ลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์
ให้ เว้ น แต่ เ ป็ น การจั ด สรรหุ้ น ที่ เ หลื อ จากการจองซื้ อ ทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการ
จัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือ
เพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หมายถึง
1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทาคุณประโยชน์ ให้คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆไม่
ว่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม แก่ บ ริ ษั ท ฯหรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง บุ ค คลธรรมดาและ /หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหา
สินค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติด ต่อ ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้
แนะนาลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ใน
อนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯหรือบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือที่ปรึกษา
ของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยพิจารณาแล้วว่าสามารถทาคุณประโยชน์ ให้
ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยในการประกอบธุรกิจได้
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯหรือบริษัท
ย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 3

บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
5. แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และพนักงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดังกล่าว
ผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุใน
ข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2
ทั้งนีผ้ ู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการมิ
ให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการ
จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มิได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจาก
ความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และส่ามารถกระจายหุน้
ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจาเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจานวน [•] หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้น
สามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริษัทฯจะนาหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (“MAI”) โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน MAI ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
บริษัทฯได้ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ [•] 2556 ให้พิจารณารับหุ้นสามัญของ
บริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจ ารณาคุณสมบัติของบริษัทฯแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546
ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นัก
ลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ าร้อยละ
20 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อ
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บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
บริษัทฯได้จาหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้แล้ว จะทาให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย
โดยบริษัทจะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่
เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กาหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 กาหนดให้บริษัทฯต้องสั่งห้ามผู้มีส่วน
ร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆนาหุ้นของตนซึ่งมีจานวนรวมกันเป็นจานวนร้อยละ 55 ของทุนชาระแล้วหลัง
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯเริ่มทาการซื้อขาย
ใน MAI โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกาหนดระยะเวลา 6
เดือน ผู้ทถี่ ูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขยายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่
ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี

1.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยถือหุ้นในบริษัทฯมีจานวนมากกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นสามัญรายใดที่
จะทาให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทฯเกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯมีสทิ ธิปฏิเสธ
การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯรายนั้นได้
การโอนหุ้นจะใช้ยืนยันกับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วแต่จะใช้ยืนยัน
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับ
การร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องขอภายใน 7 วัน การโอน
หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จึงไม่มี
ราคาตลาดของหุ้นดังกล่าว วิธีการกาหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ คือ [•]
3.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

4.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น
และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดใน
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การดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
สูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งนี้ กระทาผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2
5.2.1

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
999/9 อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862

5.2.2

ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
999/9 อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862
(หากไม่ได้กล่ าวถึงผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรือผู้จัดจาหน่ายและรั บประกันการ
จาหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายว่า “ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์”)

5.3
5.3.1

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัทฯตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯซึ่งจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัท
ย่อย จานวน [•] หุ้น ([•] ล้านหุ้น) ในราคาหุ้นละ [•] บาท โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกัน
การจาหน่ายหุ้นในลักษณะรับประกันผลการจัดจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ภายใต้
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement)

5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น [•] บาท ตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัทฯ
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5.3.3

จานวนเงินค่าหุ้นที่ผู้เสนอขายจะได้รับทั้งสิ้น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน [•]หุ้น ในราคาหุ้นละ [•] บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดยประมาณ (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ )
จานวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ)โดยประมาณ

5.4

[•] บาท
[•] บาท
[•] บาท
[•] บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอให้รบั หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 1
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ โดยประมาณ2
รวมค่าใช้จา่ ยทั้งสิ้น

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1
ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
2
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการ
นาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน และค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น

5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่วันที่ [•] พ.ศ.2556 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ในวันทา
การของสานักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตั้งแต่วันที่ [•] พ.ศ.2556 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00
น. ในวันทาการของสานักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 7

บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลไม่แตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่น
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก website ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ http://www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทาการ
จองซื้อหุ้นสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยและผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยจะ
ดาเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย และผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้ น
แต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัด
จาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม )
บริษัทฯมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน
จานวน [•] หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย จานวน [•] หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กับ
บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละ
ประเภท เพื่อทาให้การจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฉบับ พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22
มกราคม พ.ศ.2544
(ก)

วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน จานวน [•] หุ้น
การจั ดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บุ ค คลทั่ว ไป/นัก ลงทุน ประเภทสถาบัน นั้น ให้อยู่ใ นดุลยพินิจของผู้จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆอันได้แก่ ปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านอื่นๆกับผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภท
สถาบัน ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อ
หุ้นของบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 8

บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
(ข)

วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย จานวน [•] หุ้น
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯหรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย โดยจะทาการจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือ
จะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ และหากยอดจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อยครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุในข้อ
5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7

วันและวิธีการจอง การชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น
รายละเอียดวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นมีดังต่อไปนี้

5.7.1

สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียน
บ้านหน้าที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคา
ยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อม
ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบ
ผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่
ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่
แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่ง
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายร้องขอ)
 ผู้จองซื้ อประเภทนิติ บุค คลตามกฎหมายไทยหรื อที่ จดทะเบีย นในประเทศไทย: สาเนา
หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่าง
ด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ
(ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายร้องขอ)
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 9

บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติ
บุคคล หรือสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบ
ผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายร้องขอ)
 กรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CCD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test)
กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว : โดยผู้จองซื้อจะดาเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อ
จัดส่งใบจองซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบใบจองซื้อให้แก่ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์นั้น
 การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซด์ของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหกลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กัย
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CCD) และได้ดาเนินการจัดทา
แบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการ
จองซื้อ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุม
เพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน
(Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือสรุปข้อมูล
สาคัญของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจัดให้มีข้อมีข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน Fact Sheet
ในเว็ปไซด์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ [•]และ [•] พ.ศ.2556
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทาการจองซื้อในวันที่ [•] พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่า
จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า”เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ลงวันที่ [•]พ.ศ.2556 และ
ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงิน
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อัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
2) หากทาการจองซื้อในวันที่ [•] พ.ศ.2556 หลังเวลา 12.00 น. และในวันที่ [•] พ.ศ. 2556 ผู้จองซื้อ
จะต้องชาระเงินค่าจองซื้อตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่า “Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่านั้น
(ง) ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัด
จาหน่า ยและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จั ดจาหน่ายและรับประกัน การจ าหน่าย พร้อ มทั้งเขียนชื่ อ
นามสกุ ล ที่อ ยู่แ ละเบอร์ โทรศั พท์ ที่ติด ต่อ ไว้ ด้า นหลัง โดยผู้จั ดการการจัด จาหน่ ายและรั บประกัน การ
จาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละราย จะดาเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมใน
ส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ [“•”] ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ
5.7.1 (ค) มายื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละ
รายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ [•] และ [•] พ.ศ.2556 โดยใน
การจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
(จ) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ง) ได้
5.7.2

สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน [•] หุ้น และต้อง
เพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ [•] หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียน
บ้านหน้าที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคา
ยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อม
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ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติ
บุคคลหรือสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง รวมทั้ง
แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัด
จาหน่ายร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติ
บุคคล สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation)หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับและสาเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี อานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบ
ผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายร้องขอ)
 กรณีที่ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CCD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test)
กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว : โดยผู้จองซื้อจะดาเนินการกรอกใบจองซื้อหุ้น และให้ผู้จองซื้อ
จัดส่งใบจองซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบใบจองซื้อให้แก่ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์นั้น
 การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซด์ของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหกลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กัย
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CCD) และได้ดาเนินการจัดทา
แบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการ
จองซื้อ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่า นระบบออนไลน์ที่รัดกุม
เพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 12

บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
(Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือสรุปข้อมูล
สาคัญของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจัดให้มีข้อมีข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน Fact Sheet
ในเว็ปไซด์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
เท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ [•]
และ [•] พ.ศ. 2556
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทาการจองซื้อในวันที่ [•] พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่า
จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า”เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ลงวันที่ [•] พ.ศ.2556 และ
ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงิน
อัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่า
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
(ง) หากทาการจองซื้อในวันที่ [•] พ.ศ.2556 หลังเวลา 12.00 น. และในวันที่ [•] พ.ศ.2556 ผู้จองซื้อจะต้อง
ช าระเงิ น ค่ า จองซื้ อ ตามจ านวนที่ จ องซื้ อ โดยช าระเป็ น เงิ น โอน หรื อ เงิ น โอนอั ต โนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่านั้นทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 5.2.1 พร้อมทั้ง
เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจะดาเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีชื่อ [“•”] (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ
ตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) มายื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและชาระเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ [•] และ [•] พ.ศ.2556
(จ) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุก
รายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิ
การจองซื้อ หุ้ น สามัญ ของผู้ จองซื้ อ รายที่ ธ นาคารไม่ สามารถเรีย กเก็ บ เงิ น ตามเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค
หรือดร๊าฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้
จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ง) ได้
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5.8
5.8.1

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขาย
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขายสาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภท
สถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.8.2

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขายสาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

5.9
5.9.1

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้ที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทาการชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร
นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้ว
โดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการ
จัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.2

ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จานวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จองซื้อผ่านตน
โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้ที่จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ โดยจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่า ว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่า
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จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้ อได้รับเงินจอง
ซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการ
สูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.3

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตาม
เช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดาเนินการคืนเช็คค่า
จองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่า
จองซื้อ หุ้น หรื อเนื่องจากการปฏิบั ติผิดเงื่ อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้ อดังกล่ าวต้อ งติ ดต่อ ขอรับเช็คฉบั บ
ดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี

5.9.4

กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุน้
การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทบี่ ริษัทฯและ/หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จดั
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
ทันที
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯต้องระงับ และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถ
ส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิจะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ ตามข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรั พย์ ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าว จะดาเนินการให้มีการส่ง
มอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
นั้นๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุ ดระยะเวลาการจองซื้อ หุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้
จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นั บจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย และ/หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืน
เงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้น
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อ แล้ว
ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ
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และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่ง
เป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ
5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหุ้น
ให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นทีจ่ องซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซือ้ สามารถใช้บริการของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซือ้ ขายแบบไร้ใบหุ้น (scripless system) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯเริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่าง
จากกรณีที่ผู้จองซื้อจะขอรับใบหุน้ โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผูจ้ องซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯดาเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ คือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทาการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปิดทาการจองซื้อหุ้น ใน
กรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่ง
อาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯได้รับอนุญาตให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯคือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผจู้ องซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯทาการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เลือกให้บริษัทฯดาเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทฯจะดาเนินการนาหุ้น
สามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
หุ้นสามัญตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการจะถอนหุ้นสามัญออก
จากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซื้อสามารถติดต่อได้ทศี่ ูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่ง
จะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราทีศ่ ูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้
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ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นาฝาก
ในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯเริ่มทาการซื้อขายได้ใน
วันแรกในตลาดหลักทรัพย์
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