บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
1.1 ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO) ภายใต้ หนังสือ ชี ้ชวนฉบับนี ้เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ซึ่งเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจานวน
633,932,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.36 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ณ วันเดียวกัน บริ ษัทฯ จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวน 124,668,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.12 ของจานวนหุ้นสามัญที่
ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ด้ ้ วย โดยมีราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน โดยรายละเอียดการเสนอขาย IPO มีดงั นี ้
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่อยูข่ องผู้เสนอขายหลักทรัพย์

: บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
: เลขที่ 319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชันที
้ ่ 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-684-8991-5
โทรสาร 02-684-8980
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย
: เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจานวน 633,932,200 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 16.36 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระ
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ครัง้ นี ้
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
: 0.25 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ
: 0.75 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย : มู ล ค่ า รวมของหุ้ นสามั ญ ใหม่ ที่ เ สนอขาย IPO
มี มู ล ค่ า
475,449,150 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย
: ตังแต่
้ เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 มิถนุ ายน 2557
1.2

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 633,932,200 หุ้นของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชน ผ่าน
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยมีสดั ส่วนในการเสนอขายดังนี ้
 เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์/นักลงทุนสถาบัน
 เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 1

100,000,000

หุ้น

533,932,200

หุ้น
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ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการเปลี่ย นแปลงจ านวนหุ้น สามัญ ที่ จัด สรรให้ แ ก่ นัก ลงทุน แต่ละประเภท หรื อ เปลี่ย นแปลงวิ ธี ก ารจัด สรรหุ้น ตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5.6 โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องการซื ้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละ
ประเภท เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ไม่รวมถึ งการจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรื อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป เนื่องจากหุ้นที่
จัดสรรในการเสนอขายครัง้ นี ้มีไม่เพียงพอสาหรับการเสนอขายเป็ นการทัว่ ไป
ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ ยดึ ตามนิยามที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง
บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คลที่มิใช่นกั ลงทุนสถาบันตามคาจากัดความที่ระบุไว้ ด้านล่าง แต่เป็ นผู้มีอุป
การคุณที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรื อผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึ่งได้ แก่ลกู ค้ า ที่ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ
บริ ษัทคู่ค้า ผู้ให้ คาปรึ กษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิ จ และผู้แนะนาธุรกิจด้ านการซื ้อขาย
หลักทรัพย์หรื อวาณิชธนกิจ หรื อผู้ที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จดั การการจัดจาหน่า ยและ
รับประกันการจาหน่าย หรื อผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่
เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต หรื อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จัดจาหน่าย และ/หรื อ
ธุรกิจอื่นๆ ในเครื อของผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายและผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการมิให้ มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง
ผู้จดั จาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุ ม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
ของตนเอง หรื อของผู้จดั จาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลกั ษณะที่ผ้ จู ดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้
ตลอดจนบุคคลที่บริ ษัทฯถูกห้ ามมิให้ จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท รวมถึงกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทหรื อกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่ จ าหน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดเว้ น แต่เ ป็ นการจัด สรรหุ้น ที่ เ หลือ จากการจองซื อ้ ทัง้ หมด ทัง้ นี ้ เป็ นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับ
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.29/2551 เรื่ องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551
(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริ ษัทเงินทุน

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(ค) บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อ
เพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย หมายถึง
1. บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คล ซึง่ ทาคุณประโยชน์ ให้ คาแนะนา หรื อให้ ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่
ว่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม แก่ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง บุค คลธรรมดาและ/หรื อ นิ ติ บุค คลที่ มี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ า ลูกค้ า คู่สญ
ั ญา ผู้จดั หา
สินค้ า บริ ษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้ คาปรึ กษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนข้ อมูลทางธุรกิจ ผู้
แนะนาลูกค้ าและธุรกิ จ ฯลฯ เป็ นต้ น ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อ ใน
อนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งได้ แก่ลกู ค้ าที่
ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ บริ ษัทคูค่ ้ า ผู้ให้ คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้ การสนับสนุน
ด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาธุรกิจด้ านการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อวาณิชธนกิจ หรื อผู้ที่คาดว่าจะเป็ น
ลูกค้ า ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่
คาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต
3. บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยต้ องการชักชวนให้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรื อที่
ปรึกษาของนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย
4. บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยพิจารณาแล้ วว่าสามารถทาคุณประโยชน์ ให้
ความช่วยเหลือ ให้ คาแนะนาไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม แก่ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยในการประกอบธุรกิจ
ได้ ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต
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5. บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั กรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว
6. พนักงานของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว
ผู้มีอปุ การคุณดังกล่าวจะต้ องจองซื ้อหุ้น ผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ที่ระบุในข้ อ 5.2 เท่านัน้ โดยผู้มีอปุ
การคุณของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย สามารถจองซื ้อหุ้นได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.7.2 ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้น
ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มี อานาจควบคุม บริ ษั ทใหญ่ และผู้ที่ เกี่ ยวข้ อ งของบริ ษั ทฯ รวมถึง กองทุนรวมซึ่ง บริ ษัท ฯ หรื อกรรมการ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
ร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดตามที
้
่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่ องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
การเสนอขายหุ้นในครัง้ นีม้ ิได้ เป็ นการเสนอขายต่ อนักลงทุนรายย่ อยหรือประชาชนเป็ นการทั่วไป เนื่องจาก
ความต้ องการซื ้อจากกลุม่ บุคคลข้ างต้ นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี ้แล้ ว และสามารถกระจายหุ้น
ในวงกว้ างได้ อย่างเพียงพอแล้ ว จึงไม่มีความจาเป็ นต้ องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทัว่ ไป
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่เสนอขายในครั ง้ นี ้ มีสิทธิ และผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริ ษัทฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (“mai”) โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ก่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน mai ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ รับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2556 ให้
พิจารณารับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทฯ แล้ วเห็นว่า บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตามเกณฑ์มลู ค่าหุ้นสามัญตาม
ราคาตลาด เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึ่งบริ ษัทฯ จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
รายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว และผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวแต่ละรายจะต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย ซึง่ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้แล้ ว จะ
ทาให้ บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์
รับหุ้นของ บริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ซึ่งสาเหตุที่บริ ษัทฯ เลือกใช้ เกณฑ์มลู ค่าหุ้นสามัญตามราคา
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ตลาด มีสาเหตุมาจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทแกนมีขาดทุนสุทธิในงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งไม่ผ่าน
คุณสมบัติของหลักเกณฑ์กาไรสุทธิข้อหนึ่ง ที่กาหนดว่า บริ ษัทฯ และบริ ษัทแกนจะต้ องมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อน
ยื่นคาขอ
1.5

ข้ อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่
เกี่ยวข้ องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กาหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องสัง่ ห้ ามผู้มีสว่ น
ร่วมในการบริ หารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นาหุ้นของตนซึ่งมีจานวนรวมกันเป็ นจานวนร้ อยละ 55 ของทุนชาระแล้ วหลัง
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ วเสร็ จออกขาย ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อ
ขายใน mai โดยหลังจากวันที่ห้ ุน ของบริ ษัทฯ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทยครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถกู สัง่ ห้ ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวน
หุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ รับรองกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าจะไม่เสนอ
ขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปก่อนได้ รับอนุมตั ิการรับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามเกณฑ์มลู ค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมีผลบังคับใช้ แบบ
แสดงรายการข้ อมูลของบริ ษัทฯ จาก สานักงาน กลต. และจะไม่เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปหากผลการ
ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดของบริ ษัทฯ และบริ ษัทแกน ณ วันที่เสนอขายน้ อยกว่า 1,000 ล้ านบาท หรื อ
หากคุณสมบัติของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ สาหรั บผู้ยื่นคาขอที่ประกอบธุรกิ จโดยการถื อหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding
Company)

2.

ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นสามัญนันเป็
้ นเหตุให้ มีบคุ คลที่ไม่มีสญ
ั ชาติ
ไทยถือหุ้นในบริ ษัทฯ มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 49 (สีส่ บิ เก้ า) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
การโอนหุ้นสามัญรายใดที่
จะทาให้ อตั ราส่วนการถื อหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยของบริ ษัทฯ เกินกว่าอัตราส่วนดัง กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯมีสิทธิ
ปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รายนันได้
้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและ
ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นใช้ ยนั บริ ษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท
ฯ ได้ รับคาร้ องของให้ ลงทะเบียนหุ้นแล้ ว และใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ลงทะเบียนการโอน
หุ้นแล้ ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้ องตามกฎหมาย ให้ นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ ลงทะเบียน
การโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ ให้ นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ แจ้ ง
แก่ผ้ ยู ื่นคาร้ องภายใน 7 วัน
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3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ ใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้ างอิง
ได้ (Market Comparable Approach) โดยพิจารณาจากอัตราส่วน ราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value:
P/BV) ของบริ ษัทเทียบเคียงกับอัตราส่วนราคาต่อ มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งข้ อมูลทาง
การเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย มีดงั นี ้
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี ้เท่ากับ 0.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้นประมาณ 2.36 เท่า โดยคานวณจากมูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรับวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งมีมลู ค่า 989.10
ล้ า นบาท และค านวณบนฐานหุ้น ก่ อ นการเสนอขายต่อ ประชาชนในครั ง้ นี ้ (ซึ่ง ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2557 มี จ านวน
3,116,730,360 หุ้น) ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น ซึ่งคานวณจากจานวนหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อ
ประชาชนในครัง้ นี ้ (รวมทังการเสนอขายหุ
้
้ นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน) ซึ่งมีจานวน 3,875,330,760 หุ้น
(Fully Diluted) มีมลู ค่าประมาณ 1.87 เท่า
โดยอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 7
มิถนุ ายน 2556 จนถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2557 ทีใ่ ช้ ในการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์มีดงั ต่อไปนี ้

บริษัท
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่ า)
ณ วันที่
ค่ าเฉลี่ยถ่ วง
ค่ าสูงสุด* ค่ าต่าสุด* ค่ าเฉลี่ย*
6 มิถุนายน 2557
นา้ หนัก**
3.19
3.99
2.38
2.92
2.96

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: *อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนถึงวันที่ 6
มิถนุ ายน 2557
**ค่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักโดยปริ มาณการซื ้อขายหุ้นรายวัน เนื่องจากการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ในปี 2556 มีความผันผวน ดังนัน้ จึงแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก เพื่อสะท้ อนปั จจัยปริ มาณหุ้นที่ซื ้อขายในแต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว นามาแสดงเพื่อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นกั ลงทุนเท่านัน้ และเป็ นอัตราที่มิได้ นิยมนามาใช้ อย่าง
แพร่หลาย

อย่างไรก็ ตามอัตราส่วนราคาต่อ มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้นของบริ ษัทที่ประกอบธุรกิ จคล้ ายคลึงกับบริ ษัท ฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 7 มิถนุ ายน 2556 จนถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษั ท โกลเบล็ ก โฮลดิ ง้ ประกอบธุ ร กิ จ ลงทุน ในบริ ษั ท อื่ น และธุ ร กิ จ ค้ า
แ ม น เ น จ เ ม้ น ท์ จ า กั ด ทองคาแท่ง
(มหาชน) (GBX)
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ โกลเบล็ ก จ ากัด มี ส่ ว นแบ่ ง
ตลาดในปี 2556 ร้ อยละ 2.83

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 6

อัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่ า)
ณ วันที่
ค่ า
ค่ า
ค่ า ค่ าเฉลี่ยถ่ วง
6 มิถุนายน
สูงสุด* ต่าสุด* เฉลี่ย* นา้ หนัก**
2557

0.74

0.95

0.57

0.71

0.78

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ซี มิ โก้ ประกอบธุ ร กิ จ ลงทุ น ในธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ โดย
จากัด (มหาชน) (ZMICO) บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ เคที ซี มิ โ ก้ จ ากั ด และธุ ร กิ จ
จั ด การกองทุ น โดยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุน โซลาริ ส จากัด
บริ ษัท ทรี นีตี ้ วัฒ นา จากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company)
(มหาชน) (TNITY)
ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้ แก่ 1) ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น
นายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ การค้ าหลักทรั พย์ ที่
ปรึ ก ษาการลงทุน 2) ธุ ร กิ จการเป็ นที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินและวาณิชธนกิจ และ 3) ธุรกิจการ
แปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitization)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัดมีส่วนแบ่งตลาดใน
ปี 2556 ร้ อยละ 1.45
บ ริ ษั ท ฟิ นั น ซ่ า จ า กั ด ประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านการเงินรู ปแบบต่างๆ
(มหาชน) (FNS)
แก่ ส ถาบัน การเงิ น และบริ ษั ท ต่ า งๆ รวมไปถึ ง
ลูกค้ ารายย่อย โดยผ่านบริ ษัทในเครื อในประเทศ
ไทย และสานักงานตัวแทนต่างประเทศ รู ปแบบ
ในการให้ บริ การด้ านการเงินนี ้ ได้ แก่ วาณิชธนกิจ
การจัด การทรั พย์ สิ น เพื่ อ ความมั่ง คั่ง การเป็ นที่
ปรึ ก ษาทางการเงิ น และการลงทุน การบริ ห าร
จัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
นอกจากนี ้ ยังสามารถให้ บริ การด้ านนายหน้ าซื ้อ
ขายหลักทรั พย์ แ ละให้ เ ช่าคลังสิ นค้ า ผ่านบริ ษั ท
ร่ วม
บริ ษั ท พรี เมี ย ร์ เอ็ น เตอร์ ประกอบธุรกิจด้ านการลงทุนในธุรกิจบริ การทาง
ไพรซ์ จากัด (มหาชน) (PE) การเงิ น ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ การบริ ก ารรถเช่ า เพื่ อ การ
ดาเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้ า
ประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้ บริ การสินเชื่ อ เพื่ อ
ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้ บริ การจัดการสินเชื่อ
บ ริ ษั ท ไ อ เ อ ฟ เ อ ส การประกอบธุรกิจแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ 1.
แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) บริ การสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องหรื อสินเชื่อ
จากัด (มหาชน) (IFS)
แฟคเตอริ่ ง 2. สินเชื่อ ลิสซิ่งประเภทสัญญาเช่า
ทางการเงิน 3. สินเชื่อเช่าซื ้อ 4. บริ การเสริ ม เช่น
Confirming LC/TR, inventory financing, floor
plan, contract financing, block discounting

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 7

อัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่ า)
ณ วันที่
ค่ า
ค่ า
ค่ า ค่ าเฉลี่ยถ่ วง
6 มิถุนายน
สูงสุด* ต่าสุด* เฉลี่ย* นา้ หนัก**
2557
0.77

1.23

0.46

0.87

0.91

0.86

1.43

0.75

0.88

0.92

0.56

0.95

0.40

0.55

0.60

1.45

2.02

1.33

1.56

1.68

1.22

1.45

1.08

1.24

1.25

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษั ท ไ อ ร่ า แ ฟ ค ต อ ริ่ ง ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ งภายในประเทศเป็ นหลัก
จากัด (มหาชน) (AF)
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้
โดยการรับซื ้อลดลูกหนี ้การค้ าจากการรับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องในการรั บเงินโดยเน้ นกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นผู้
จัด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สมัย ใหม่
(Modern Trade)
ค่ าเฉลี่ย

อัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) (เท่ า)
ณ วันที่
ค่ า
ค่ า
ค่ า ค่ าเฉลี่ยถ่ วง
6 มิถุนายน
สูงสุด* ต่าสุด* เฉลี่ย* นา้ หนัก**
2557

1.71

2.13

1.58

1.90

1.87

1.04

1.45

0.88

1.10

1.14

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: *อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนถึงวันที่ 6
มิถนุ ายน 2556
**ค่า อัตราส่ว นราคาหุ้น ต่อ มูลค่า ตามบัญ ชีเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักโดยปริ มาณการซือ้ ขายหุ้น รายวัน เนื่ องจากการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ในปี 2556 มีความผันผวน ดังนัน้ จึงแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก เพื่อสะท้ อนปั จจัยปริ มาณหุ้นที่ซื ้อขายในแต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว นามาแสดงเพื่อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นกั ลงทุนเท่านัน้ และเป็ นอัตราที่มิได้ นิยมนามาใช้ อย่าง
แพร่หลาย

ทัง้ นี ้ อัตราส่ว นราคาหุ้นต่อ มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น ดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ ยังมิได้
พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึง่ ที่นกั ลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน นอกจากนี ้สาเหตุที่บริ ษัทฯ ไม่เลือกใช้ อตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิในการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมี
สาเหตุมาจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนในงวดสามเดือนสิ ้นสุด 31 มีนาคม 2557 จึงทาให้ ไม่สามารถใช้ อตั ราส่วนราคาต่อกาไร
สุทธิในการเทียบเคียงราคาได้
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

5.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อหุ้น
และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดใน
การดาเนินการ ทังนี
้ ้ เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ
สูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ กระทาผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
5.2
5.2.1

ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
999/9 อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862

5.2.2

ผู้จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8333 โทรสาร 0-2627-3479
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (BLS)
191 ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสาร. 0-2231-3951
(หากไม่ได้ กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายหรื อผู้จัดจาหน่ายและรั บประกันการ
จาหน่ายรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ รวมเรี ยกผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จดั จาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายว่า “ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์”)

5.3
5.3.1

เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริ ษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึง่ จะเสนอขายหุ้นต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบันและ
ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย จานวน 633,932,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท โดยผู้จดั จาหน่าย
หลักทรั พย์ มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นในลักษณะรั บประกันผลการจัดจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้
จานวน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(Underwriting Agreement) กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรื อ
(2) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อการเมืองทังในประเทศ
้
และต่า งประเทศ หรื อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ในธุร กิ จหรื อการดาเนิน งานของบริ ษัทฯ ที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายในครัง้ นี ้ หรื อ
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(3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
(4) เมื่อมีเหตุที่ทาให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานราชการสัง่ ระงับ
หรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทังนี
้ ้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญข้ างต้ นจะเป็ นไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรื อการจัดจาหน่ายหุ้นในครัง้
นีจ้ ากเหตุข้า งต้ น หรื อเหตุอื่ น ที่ ระบุไว้ ใ นสัญญาแต่ง ตัง้ ผู้จัด จาหน่ายและรั บ ประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement) ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการคืนเงินจองซื ้อทังจ
้ านวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
แต่ละรายที่จองซื ้อหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2

ค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

5.3.3

บริ ษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ให้ แก่ผ้ จู ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 4,316,992 บาท โดยจะชาระตามวิธีการที่
ตกลงกับบริ ษัทฯ
ประมาณการจานวนเงินค่ าหุ้นที่ผ้ เู สนอขายจะได้ รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 633,932,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท
หั ก ค่ า ต อ บแ ทน ใ นก า ร จั ด จ า ห น่ า ย หลั ก ท รั พย์ โด ย ปร ะ ม า ณ
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
จานวนเงินค่าหุ้นที่จะได้ รับ (ก่อนหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นที่จะได้ รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ)โดยประมาณ

5.4

475,449,150 บาท
4,316,992 บาท
471,132,159 บาท
0.7432 บาท

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ ว
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน 1
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น โดยประมาณ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ โดยประมาณ2
รวมค่าใช้ จา่ ยทังสิ
้ ้น

380,359
50,000
160,000
4,316,992
25,000
243,377
200,000
3,000,000
8,375,728

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้ จา่ ยข้ างต้ นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
1
ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
2
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการ
นาเสนอข้ อมูลต่อนักลงทุน และค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 10

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ /นักลงทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่สานักงานและสาขาของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มิถนุ ายน 2557 จนถึงวันสิ ้นสุดการเสนอขาย คือวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
ตังแต่
้ เวลา 9.00-16.00 น. ในวันทาการของสานักงานและแต่ละสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อสานักงาน
และสาขาของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มิถุนายน 2557 จนถึงวันสิ ้นสุดการเสนอขาย คือวันที่ 30
มิถนุ ายน 2557 ตังแต่
้ เวลา 9.00-16.00 น. ในวันทาการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อสานักงานและแต่ละสาขา
ของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวนที่มีข้อมูลไม่แตกต่างไปจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่น
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพื่อศึกษารายละเอียดการ
เสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้ได้ ก่อนทาการจองซื ้อหุ้น ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันสิ ้นสุดการเสนอขาย
จากเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.6

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ยและผู้จัด จ าหน่า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่า ยจะ
ดาเนินการมิให้ มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จดั จาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง หรื อของผู้จดั จาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย และผู้ที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลกั ษณะที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริ ษัทฯ ถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้ น
แต่เป็ นการจัด สรรหุ้นที่เ หลือ จากการจองซื อ้ ทัง้ หมด ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่
ทธ.70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552
(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่ องการจอง การจัด
จาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม )
บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรั พย์ /นักลงทุนสถาบัน จานวน 100,000,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย จานวน
533,932,200 หุ้น ทัง้ นี ้ สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้ กับบุคคลที่มิใช่ สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใ น
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิ ในการใช้
ดุลพินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อทาให้ การจองซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้ประสบ
ความสาเร็ จในการขายสูงสุด

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 11

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(ก)

วิธีการจัดสรรหุ้นให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ /นักลงทุนประเภทสถาบัน จานวน
100,000,000 หุ้น
การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ /นักลงทุนประเภทสถาบันนัน้ ให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายที่จะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อในจานวนมากน้ อย
เท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ กบั บุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
อันได้ แก่ ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ผา่ นผู้จดั จาหน่ายหลักทรั พย์ หรื อ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้ องด้ านวาณิชธน
กิจ หรื อด้ านอื่นๆ กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น และหากยอดการจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้จองซื ้อผู้มีอปุ
การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ /นักลงทุนประเภทสถาบัน ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นของผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์/นัก
ลงทุนประเภทสถาบัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ

(ข)

วิธีการจัดสรรหุ้นให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย จานวน 533,932,200 หุ้น
การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หาร
ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย โดยจะทาการจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อ
จะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ กบั บุคคลใดก็ ได้ ซึ่งผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้
สอบทานหลักเกณฑ์การจัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยดังกล่าวที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
สามัญแล้ ว เห็นว่าหลักเกณฑ์มีความชัดเจน สมเหตุสมผล และเป็ นธรรม และหากยอดจองซื ้อของผู้มีอปุ การ
คุณของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้ อ 5.2
ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ

5.7

วันและวิธีการจอง การชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้น
รายละเอียดวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นมีดงั ต่อไปนี ้

5.7.1

สาหรับผู้จองซือ้ ที่เป็ นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ /นักลงทุนประเภทสถาบัน
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ นกั ลงทุนประเภทสถาบัน จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
1. การจองซือ้ โดยการส่ งใบจอง พร้ อมเอกสารประกอบ
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่าจานวน 10,000 หุ้น และต้ องเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลง
ลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลนัน้ พร้ อม
ประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียน
บ้ านหน้ าที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ูจองซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคา
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ยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองที่ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อม
ให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง) และได้ ผา่ นขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และ
ได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test ) ซึ่งลงนามรับทราบ
ผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรื อหากผู้
จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ ผ่านขันตอนการ
้
รู้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence :KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับบริ ษัทหลักทรัพย์ อื่นแล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซือ้ ไม่
จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบ
จองซื ้อว่าได้ ผ่านขันตอน
้
KYC และ CDD รวมถึงได้ จัดทาแบบประเมินความสามารถในการรั บ
ความเสี่ยงแล้ ว ทัง้ นี ้ หากไม่เ ป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กล่า วข้ างต้ น ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือ
ชื่อผู้จองซื ้อ ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่
ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานที่
แสดงว่าสามารถจองซือ้ หุ้นได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย) และได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence :KYC/CDD) และได้ ด าเนิ นการจัด ทาแบบประเมิน ความสามารถรั บ ความเสี่ย ง
(Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรื อหากผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับบริ ษัท
หลักทรัพย์ อื่น และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ วภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบจองซื ้อว่าได้ ผา่ นขันตอน
้
KYC และ CDD รวมถึงได้ จดั ทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งแล้ ว ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จอง
ซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจอง
ซื ้อหุ้น
 ผู้จองซื อ้ ประเภทนิ ติ บุค คลตามกฎหมายไทยหรื อที่ จดทะเบีย นในประเทศไทย: สาเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล หรื อสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่าง
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ด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง และกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence
:KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) ซึง่
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน
2 ปี หรื อหากผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับบริ ษัทหลักทรัพย์ อื่น และได้
ผ่า นขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลูก ค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ วภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ โดยผู้
จองซื ้อจะต้ องระบุในใบจองซื ้อว่าได้ ผ่านขันตอน
้
KYC และ CDD รวมถึงได้ จัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ ว ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น นิติบคุ คลที่
เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อ กรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว จะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD
และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ
ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคล หรื อสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์
สนธิ ข้ อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อม
แนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารได้ ผ่านขันตอน
้
การรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test ) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อกับผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรื อหากผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ด
บัญ ชี อื่ นๆ กับ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ อื่ น และได้ ผ่า นขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่อ ทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และ
ได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริ ษัท
หลัก ทรั พย์ อื่ นแล้ วภายในระยะเวลาไม่เ กิ น 2 ปี ผู้จ องซือ้ ไม่จ าเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบจองซื ้อว่าได้ ผ่านขันตอน
้
KYC
และ CDD รวมถึงได้ จดั ทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ ว ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น นิติบุคคลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อ กรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสาร
ดังกล่าว จะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน
และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการ
จองซื ้อหุ้น
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือตังแต่
้ เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 มิถนุ ายน 2557
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
1) หากทาการจองซื ้อในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2557 ตังแต่
้ เวลา 9.00-16.00 น. หรื อก่อนเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อที่เรี ยกว่า”เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ ลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2557 หรื อ วันที่ 27 มิถนุ ายน
2557 และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่านัน้ ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อผ่าน
ระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชาระค่าผูกพัน
โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
2) หากทาการจองซื ้อ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 และในวันที่ 30 มิถนุ ายน
2557 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อตามจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงิ นโอน หรื อเงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System’ หรื อ “ATS”) เท่านัน้
ทัง้ นี ้ (ก) การชาระเงิ นค่าจองซื อ้ เป็ น เช็ ค หรื อ แคชเชี ยร์ เช็ ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อ มสัง่ จ่ ายผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อ
ไว้ ด้านหลัง (ข) การโอนเงิน ให้ โอนเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหุ้นของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซือ้
สามารถสอบถามชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะจองซื ้อ
โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะดาเนินการโอนเงินของยอดซื ้อรวมในส่วนของตนให้ แก่บริ ษัทต่อไป
(ง) ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรายเข้ าบัญชี
ของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามั ญของผู้จองซื ้อรายที่
ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่ได้ เรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(จ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอเงิ น คื น ไม่ ไ ด้ ทัง้ นี ้ ผู้จัด จ าหน่า ยหลัก ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะรายมี สิท ธิ ย กเลิ ก การจองซื อ้ ของผู้จ องซื อ้ ที่
ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 5.7.1 (ก)-(ง) ได้
2. การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online):
(ก) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางเว็บไซด์ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยผู้
จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและ
รั บประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ซึง่ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบ
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

(ข)

(ค)
(ง)

(จ)

(ฉ)

ประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และบริ ษั ท หลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จัดจาหน่า ยและรั บประกันการ
จาหน่ายก่อนการจองซื ้อ โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์
บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะต้ องมีการควบคุมดูแลการ
จองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ้ ได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในในหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ และสรุปข้ อมูลสาคัญ และยินยอมผูกพันตามใน
หนัง สือ ชี ช้ วนของหลัก ทรั พ ย์ และสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ดังกล่าว โดยผู้จองซื อ้ ไม่ต้อ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน และ
สรุปข้ อมูลสาคัญ ในเว็บไซด์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ผู้จองซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ ที่เว็บไซต์ ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ของวันที่ 26 มิถนุ ายน 2557 ถึง
16.00 น. ของวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยชาระเป็ น เงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึง่
เป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะดาเนินการเรี ยกเก็บเงินจากบัญชีผ้ จู องซื ้อทุกราย และ
จะตัดสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้จองซื ้อรายที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (2) (ก)-(ค) ได้
หากผู้จองซื ้อไม่สามารถดาเนินการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื ้อสามารถทาการจองซื ้อตาม
วิธีการจองในข้ อ 5.7.1 (1) ได้

3. การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป:
(ก) การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ แู นะนาการลงทุนของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึง่
เป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อ
บัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จัก
ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

(ข)

(ค)

(ง)
(จ)

Diligence :KYC / CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาประเมินความสามารถรั บความเสี่ยง (Suitability
Test) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายก่อนการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
โดยผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่า ย และบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ บัว หลวง จ ากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ และสรุ ปข้ อมูลสาคัญ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวน
ของหลักทรัพย์ และสรุปข้ อมูลสาคัญดังกล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ
ทัง้ นี ้ ผู้จัด การการจัดจ าหน่า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่า ย และบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ บัว หลวง จ ากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน และสรุปข้ อมูลสาคัญ
ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์
บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายต้ องแจ้ งการจัดสรรจานวนหุ้น
จองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุ จานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย จานวน
เงินที่ ต้ องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถ ศึกษา
ข้ อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนในหนังสือชี ช้ วน และสรุ ป ข้ อมูลสาคัญ ผ่านเว็บไซต์
(Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง
จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ นผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยหรื อ จากหนัง สื อ ชี ช้ วนผ่ า น
www.sec.or.th
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายต้ องตรวจสอบตัวตนของผู้จอง
ซื ้อผ่านทาง โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ ชาระโดยวิธี
เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรื อชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็ นต้ น
ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวน และ
ยินยอมผูกพันในหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ นผู้จัด จ าหน่า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ย เมื่ อ รั บ ค ายื น ยัน พร้ อม
รายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อผ่านระบบที่ ผ้ จู ดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้จดั
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื ้อผ่านระบบ
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(ฉ) ผู้จ องซื อ้ สามารถจองซื อ้ ผ่า นผู้แ นะน าการลงทุนของผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยและรั บ ประกัน การ
จาหน่าย และบริ ษัท หลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จัดจาหน่า ยและรั บประกันการ
จาหน่า ย ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เ วลา 9.00-16.00 น. ของวัน ที่ 26-27 และ 30
มิถนุ ายน 2557
(ช) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยชาระเป็ น เงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ซ) ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ซึง่
เป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะดาเนินการเรี ยกเก็บเงินจากบัญชีผ้ จู องซื ้อทุกราย และ
จะตัดสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้จองซื ้อรายที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้
จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (3) (ก)-(ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื ้อไม่สามารถดาเนินการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื ้อสามารถทาการจองซื ้อ
ตามวิธีการจองในข้ อ 5.7.1 (1) ได้
5.7.2

สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่ อย
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย จะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่าจานวน 10,000 หุ้น และ
ต้ องเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้น
ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่ อ หากผู้จองซือ้ เป็ นนิติบุคคล จะต้ องลงนามโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการ
จองซื ้อดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียน
บ้ านหน้ าที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง (กรณี ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคา
ยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองที่ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง) และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD)
และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test ) ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
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จองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบจองซื ้อว่าได้ ผา่ นขันตอน
้
KYC และ CDD รวมถึงได้ จดั ทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งแล้ ว ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จอง
ซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจอง
ซื ้อหุ้น
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว: สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง ในกรณีที่เป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย และได้ ผา่ นขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD)
และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อ กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจอง
ซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบจองซื ้อว่าได้ ผ่านขันตอน
้
KYC และ CDD รวมถึงได้ จดั ทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งแล้ ว ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จอง
ซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจอง
ซื ้อหุ้น
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคลหรื อสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
(แล้ ว แต่ก รณี ) ของผู้มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุค คลดัง กล่า ว พร้ อมรั บ รองส าเนาถูก ต้ อ ง และ
กรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผู้จองซื ้อ กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ โดยผู้
จองซื ้อจะต้ องระบุในใบจองซื ้อว่าได้ ผ่านขันตอน
้
KYC และ CDD รวมถึงได้ จัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ ว ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น นิติบคุ คลที่
เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อ กรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว จะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD
และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ
ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคล สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation)หนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อบังคับและสาเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
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ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อม
แนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารได้ ผ่านขันตอน
้
การรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence :KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อกับผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ อื่น ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 2 ปี ผู้จองซือ้ ไม่จาเป็ นต้ องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบจองซื ้อว่าได้
ผ่านขันตอน
้
KYC และ CDD รวมถึงได้ จดั ทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ ว
ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อ กรรมการที่เป็ นผู้
ลงนามในเอกสารดัง กล่า ว จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอก
รายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่า ยหลักทรัพย์
เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงานและสาขาของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์เท่านัน้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือตังแต่
้ เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 มิถนุ ายน 2557
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
1) หากทาการจองซื ้อในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2557 หรื อก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557
ผู้จ องซื อ้ จะต้ องช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ โดยช าระเป็ นเงิ น โอน เงิ น โอนอัต โนมัติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า”เช็คธนาคาร”)
หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทา
การ โดยให้ ลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2557 หรื อ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อ
เดียวกับผู้จองซื ้อเท่านัน้ ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะ
ผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่ได้ ดาเนินการ
แจ้ ง ความประสงค์ ให้ โอนเงิ น เพื่ อ ช าระค่า ผูก พั น โดยอัต โนมัติ และระบบการโอนเงิ น อัต โนมัติ
ดังกล่าวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
หากทาการจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 และในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อตามจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติ
(หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System’ หรื อ “ATS”) เท่านัน้
(ง) ทังนี
้ ้ (ก) การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ น เช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ ด้านหลัง หรื อ ผู้จองซื ้อ
จะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) (ข) การโอนเงิน ให้ โอนเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหุ้นของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จอง
ซื ้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
จะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื ้อในส่วนของตนให้ แก่บริ ษัทต่อไป ผู้จองซื ้อจะต้ องนาใบจองซื ้อตามข้ อ
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5.7.2 (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามข้ อ 5.7.2 (ค) มายื่นความจานงในการจองซื ้อหุ้นและชาระเงินค่าจอง
ซื ้อหุ้นได้ ที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 หรื ออาจให้ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยเป็ น
ผู้รวบรวมใบจองซื ้อและเอกสารประกอบ เพื่อยื่นกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 แทนผู้
จองซื ้อ โดยปฏิบตั ิตามวิธีการที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์กาหนด ตังแต่
้ เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 26-27
และ 30 มิถนุ ายน 2557 โดยในการจองซื ้อ เจ้ าหน้ าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการ
รับจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(จ) ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะนาเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรายเข้ าบัญชีของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้จองซื ้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่ได้ เรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(ฉ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ มีสิทธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วน
ตามข้ อ 5.7.2 (ก)-(ง) ได้
5.8
5.8.1

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หุ้นเกินกว่ าจานวนหุ้นที่เสนอขาย
ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ /นักลงทุนประเภทสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขายสาหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์/นักลงทุนประเภทสถาบัน ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2

5.8.2

ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่ อย
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขายสาหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯหรื อ
บริ ษัทย่อย ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

5.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรั พย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้ อ 5.2 ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรรายนันๆ
้ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นแก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรร โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รายทีม่ ีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้ องทาการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่
ผู้จองซื ้อหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วัน
ดังกล่าว จนถึงวันที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว
อย่างไรก็ดีไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบ
จองซือ้ โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินจองซื ้อหุ้นคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซือ้ จะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจากความไม่ครบถ้ วนของชื่อ
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ที่อยู่ ที่ ผ้ ูจ องซือ้ ได้ ระบุไว้ ใ นใบจองซื อ้ ผู้จัดจ าหน่า ยหลักทรั พ ย์ ต ามที่ร ะบุในข้ อ 5.2 จะไม่รับ ผิด ชอบต่อความ
ผิดพลาดดังกล่าว
5.9.1

ในกรณีผ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้ อ 5.2 ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรรายนันๆ
้ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นแก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรร โดยจ่ายเป็ นเช็ คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซือ้ ตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื อ้ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รายทีมีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้ องทาการชาระ
ดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น ที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินจองซื ้อหุ้นคืนแล้ ว
โดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการ
จัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจากความไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุในข้ อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.2

ในกรณีผ้ จู องซือ้ ได้ รับการจัดสรรหุ้นน้ อยกว่ าจานวนหุ้นที่จองซือ้
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จานวนหุ้นที่จองซื ้อรายนันๆ
้ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นแก่ผ้ จู องซื ้อผ่านตน
โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ ผ้ ทู ี่จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อ โดยจ่าย
เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจอง
ซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่า ว จนถึงวันที่ผ้ ูจองซือ้ ได้ รับเงิ นค่าจองซือ้ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่า
จองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินจอง
ซื ้อหุ้นคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการ
สูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็ นผลจากความไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้ อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.9.3

ในกรณีผ้ ูจองซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่ าจองซือ้ หุ้นตาม
เช็คค่ าจองซือ้ หุ้น และ/หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซือ้
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อรายนันๆ
้ จะดาเนินการคืนเช็คค่า
จองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นตาม
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เช็คค่าจองซื ้อหุ้น และ/หรื อเนื่องจากการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับเช็ค
คืนจากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดย
ผู้จองซือ้ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็ บเช็ คต่างสานักหักบัญชี ในกรณี นี ้ ผู้จองซือ้ จะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่าดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ในการที่ผ้ จู องซื ้อไม่มาติดต่อขอรับเช็ค
คืน
5.9.4

กรณีท่ มี ีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น
การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทบี่ ริ ษัทฯ และ/หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 ใช้ สทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อทุกรายได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อ
หลักทรัพย์ทนั ที
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องระงับ และ/หรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสทิ ธิจะยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ อง
แจ้ งความประสงค์ต่อผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ ตามข้ อ (1) หรื อ (2) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 รายที่รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื ้อดังกล่าว จะดาเนินการให้ มีการส่ง
มอบเงินค่าจองซื ้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์
นันๆ
้ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี ทังนี
้ ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ ู
จองซือ้ หุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซือ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืน
เงินดังกล่าวจะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น
ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อแล้ ว
ตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินจองซื ้อหุ้นคืนแล้ วโดยชอบ
และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่ง
เป็ นผลจากความไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้ อ
5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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5.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) เป็ นนาย
ทะเบียนหุ้นให้ กบั บริ ษัทฯ และให้ บริ การรับฝากใบหุ้นที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้แล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสูร่ ะบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (scripless system) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้เพื่อให้
ผู้จองซือ้ สามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของ
บริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึง่ แตกต่างจากกรณีที่ผ้ จู องซื ้อจะขอรับใบหุ้น โดยผู้
จองซื ้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกว่าจะได้ รับใบหลักทรัพย์
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อหุ้นสามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี ้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ โดยให้ ออกใบหลักทรัพย์ ในนามของผู้จองซื ้อ นายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทาการส่งมอบใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 15 วันนับจาก
วันปิ ดทาการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหลักทรัพย์ ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริ ษัท
ฯ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ ว
(ข) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์
ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อจะต้ องมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้นายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริ ษัทฯ คือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้
ฝากหลักทรัพย์ สามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ใน
ขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรั พย์ดงั กล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ ที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่
ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ ทนั ทีที่
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหลักทรัพย์เลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามข้ อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อจะต้ องตรงกับ
ชื่ อ เจ้ า ของบัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ ที่ จ ะฝากหลัก ทรั พ ย์ ไว้ ในบัญ ชี ของบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์
ดังกล่าว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ 5.10 (ก)
แทน
(ค) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯจะ
ดาเนินการนาหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์สามัญตามจานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่
ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์สามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
หากผู้จองซื ้อต้ องการจะถอนหลักทรัพย์ สามัญออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้
จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์สามัญตามอัตราที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ทังนี
้ ้ การถอนหลักทรัพย์ ที่ฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิ ก
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 24

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซื ้อที่นาฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอน
หลักทรัพย์ได้ ทนั ภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯเริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai)
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบจองซื ้อ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้ อ 5.9 (ค) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
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