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1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(Filter Vision Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

จํานวน 59,202,800 หุน คิดเปนรอยละ 29.60 ของจํานวนหุนสามัญที่
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ

0.50 บาท

ราคาเสนอขายหุนละ

1.20 บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

71.04 ลานบาท

ระยะเวลาเสนอขาย

วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2556 และ 21 ตุลาคม 2556

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งมีสัดสวน
ในการเสนอขายหุน ดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

24,202,800 หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย

35,000,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุมนักลงทุน
ดังกลาวขางตนเพียงพอตอจํานวนรวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ และสามารถกระจายหุนไดในวงกวางอยางเพียงพอ
แลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
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ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึงบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนผูมีอุปการ
คุณ ของผูจัดจํ า หนา ยหลั ก ทรัพ ยต ามที่ร ะบุไ ว ใ นขอ 5.2 ที่ จ องซื้อ หุ น ผา นผูจั ดจํ า หนา ยหลักทรัพ ย หรือ บุ คคลที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัท
คูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ติดตอในปจจุบัน และผูที่
คาดวาจะไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนาย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน ทั้งนี้ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึงกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดจําหนาย
หลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกัน
การจําหนา ย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบัน ที่เคยเปน หรือ เปน ลูกค าของผูจั ดการการจัดจํา หนา ยและรับประกัน การ
จําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการที่จะชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคตที่จองซื้อ
หุนผานผูจัดการการจําหนาย และรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 และรวมถึงผูมีอุปการคุณของที่ปรึกษาทางการเงิน
ดวย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการ
ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1
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ผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจอันดีตอบริษัทและ/หรือบริษัทยอย และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคู
คา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่
ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต และพนักงานของผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย รวมถึงพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุนและ/หรือผูบริหาร
และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ
และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัด
จําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยผูมีอุปการคุณของ
บริษัทจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น
การเสนอขายหุนในครั้งนี้มิไดเปนการเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป
1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่
จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้
บริษัทไดยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เพื่อใหพิจารณารับหุนสามัญของบริษัทเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน และ บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเปนอยางดีแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผู
ถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวา รอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และ
ผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน ซึ่งทํา
ใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนตอไป
1.5 ขอกําหนดอื่นๆ
กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัท ซึ่งถือหุนรวมกันทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทรวมกันเทากับรอยละ 55 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ จะถูกสั่งหามขายภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
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หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหาม
ผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม
2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
ขอบังคับของบริษัทขอ 7 ระบุวา “หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแต การโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมี
บุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยถือหุนอยูในบริษัทมีจํานวนมากกวารอยละสี่สิบเกา (49) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมี
สิทธิปฏิเสธการโอนหุนบริษัทรายนั้นได”
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนครั้งแรกจึงไมมี
ราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวอางอิง วิธีการกําหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ ใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถ
อางอิงได (Market Comparable)
โดยหากพิจารณาในลักษณะการประกอบธุรกิจแลวนั้น ไมมีบริษัทใดที่ดําเนินธุรกิจใกลเคียงกันโดยตรงซึ่งสวน
ใหญจะเปนลักษณะของการดําเนินการผลิตน้ําประปา โดยมีบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ที่ทําธุรกิจใกลเคียงมาก
ที่สุด ดังนั้นในการกําหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ จึงพิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earning
Ratio : P/E) ของบริษัทเทียบเคียงกับอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ยอนหลัง ซึ่งเปนตลาดรองที่หุนสามัญของบริษัทจะทําการเขาซื้อขายในอนาคต โดยลักษณะของบริษัทที่เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ สวนใหญจะเปนบริษัทขนาดกลางที่มีแนวโนมและศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต
ภายหลังจากการไดรับเงินทุนจากการระดมทุนจากประชาชน
ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ 1.20 บาท คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 16.61 เทา ซึ่ง
คํานวณจากผลประกอบการกําไรสุทธิ 4 ไตรมาสยอนหลัง คือ ไตรมาสที่ 2 ของป 2555 – ไตรมาสที่ 2 ของป 2556
เทากับ 14.45 ลานบาท เมื่อหารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้เทากับ 200
ลานหุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.07 บาท และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งมีคา
เทา กับ 26.31 เทา ทั้ ง นี้ อั ตราส ว นราคาตอ กํ า ไรสุท ธิดังกลา วคํานวณจากผลการดํา เนิน งานในอดี ต โดยที่ยัง มิไ ด
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคต
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี -
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5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท 0-2205-7000 หมายเลขโทรสาร : 0-2252-8286
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท 02- 635-1700 หมายเลขโทรสาร 02-635-1662
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวน 59,202,800 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและ
ราคาที่ปรากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ
5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหลักทรัพยใน
ครั้งนี้ แบบรับประกันผลการจําหนายหลักทรัพย (Firm Underwriting Basis) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนของบริษัท
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือ
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(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ
และตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการสั่งระงับ
หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย (Underwriting
Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รวมเปนเงินประมาณ 4,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระภายใน 5
วันนับแตวันปดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 59,202,800 หุน ในราคาเสนอขาย 1.20 บาท รวม
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ โดยประมาณ

71,043,360 บาท
6,500,000บาท
64,543,360บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน โดยประมาณ

1.09บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*

50,000 บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย*

56,835 บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

30,000 บาท

คาพิมพหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

50,000 บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย*

25,000 บาท
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คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

50,000 บาท

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

4,000,000บาท

คาใชจายอื่นๆ** โดยประมาณ

2,238,165 บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

6,500,000 บาท

หมายเหตุ : * ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณาและประชาสัมพันธ เปน
ตน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วน และใบจองซื้ อ ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
บังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วน และใบจองซื้ อ ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
บังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนไดจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน
5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่
รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของ
ดั ง กล า วและจะไม จั ด สรรหุ น ที่ เ สนอขายให แ ก บุ ค คลของบริ ษั ท ที่ ถู ก ห า มมิ ใ ห จั ด สรรหลั ก ทรั พ ย ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลง
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วันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหาม
มิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและ
การจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่
เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหลักทรัพยทั้งหมด ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) ผูมีอุปการคุณของผูจัด
จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย จํ า นวน 24,202,800 หุ น และ (ข) ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย อ ย จํ า นวน
35,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
บริ ษั ท อย า งไรก็ ดี ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการ
ขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงคจะ
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่
ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 15 วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2
โดยจะพิจารณาจากปจจัยตา งๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรั พยผานผูจัดการการจํา หน ายและรั บประกั น การ
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่
เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายเปนตน โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และหากยอดการจองซื้อของผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อ
หุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วันเวลา และวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจ องซื้อ เปน ผูเ ยาว จะตอ งแนบคํา ยินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอ มทั้ง สํา เนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูปกครอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
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นามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และประทั บ ตราสํ า คั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ า มี ) และแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลา
ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2556 และ วันที่ 21 ตุลาคม 2556
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง
ซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่17 ตุลาคม 2556 และ
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุน บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด(มหาชน) ” เลขที่บัญชี 161-0-14971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพระโขนง
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(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2556 และวันที่ 21 ตุลาคม 2556 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือ
ชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามขอ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และประทั บ ตราสํ า คั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ า มี ) และแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่17 – 18 ตุลาคม 2556 และ วันที่ 21
ตุลาคม 2556
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง
ซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
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นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่17 ตุลาคม 2556 และ
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น

-

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบงั คับแลวในวันจองซื้อ
หากทําการจองซื้อหลังเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฟลเตอร
วิ ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน)” เลขที่ บั ญ ชี 161-0-14971-8 ประเภทบั ญ ชี ออมทรั พ ย สาขา พระโขนง ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่17 – 18 ตุลาคม 2556 และวันที่ 21 ตุลาคม 2556 โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง)รวมทั้ง
แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรองขอ)
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ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตาม
กฎหมาย)รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตาง
ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ใน
กรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห
สนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาวหรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองรวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2556 และ วันที่ 21
ตุลาคม 2556
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง
ซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 17 ตุลาคม 2556 และ
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยโดยการโอนเงินเทานั้น ทั้งนี้ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายไมรับชําระการจองซื้อดวยเงินสด
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(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฟลเตอร
วิชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) ” เลขที่ บั ญ ชี 161-0-14971-8 ประเภทบั ญ ชี ออมทรั พ ย สาขา พระโขนง ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่17 – 18 ตุลาคม 2556 และ 21 ตุลาคม 2556 โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ ทั้งนี้จะไม
รับจองซื้อหุนทางไปรษณีย
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ
ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่
เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกัน การจําหนาย ตามที่ระบุไ วในขอ 5.2.2 ที่เปน ผูรับจองซื้ อจากผูจองซื้ อที่ ไม ไดรับการจัดสรรรายนั้ นๆ จะ
ดําเนินการใหมีการสงมอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
โดยจ า ยเป น เช็ ค ขี ด คร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู จ องซื้ อ ตามชื่ อ ของผู จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ และส ง ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการ
ดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ที่ระบุ ในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือ วาผูจองซื้อไดรับคืนเงิ นคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิท ธิ
เรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ
ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวน
ที่จองซื้อ จะดําเนินการใหมีการสงมอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับ
การจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไว
ในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจาก
วัน สิ้ นสุ ดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนา ยและรับประกั นการจําหนา ย และ/หรือ ผูจัดจํา หนายและ
รับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วัน
ดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงิน
คาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจอง
ซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการ
จัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจาก
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพยและผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
จะตองแจงความประสงคตอผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายภายใน 5 วันทําการนับแต
วันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผู
จองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อตามที่อยูในทะเบียนผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ หรือนับแตวันที่
เกิดเหตุการณตาม(ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงิน
คาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไม
วาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย เมื่อมีเหตุที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการ
เสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ในกรณีที่ผูลงทุนยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ให
บริษัทที่ออกหลักทรัพยคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูลงทุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยภายใน 14 วันนับแต
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สิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย หากบริษัทที่ออกหลักทรัพยไมสามารถสงคืนใหผูลงทุนตามที่กําหนด
บริษัทที่ออกหลักทรัพยจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราไมนอยกวารอยละ 7.5 ตอป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียน
หุนใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แลว กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันทีเพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุน
สามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่ง
แตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพย
จนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณีได ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยซึ่งเปน
นายทะเบียนหุนของบริษัทจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดทําการจอง
ซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะ
ไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ ศูนยรับฝากหลักทรัพยซึ่งเปนนาย
ทะเบียนหุนของบริษัทจะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อ
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุนในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัด สรรในตลาดหลัก ทรั พ ยไ ด ทัน ทีที่ ต ลาดหลั กทรั พ ย อ นุญ าตใหหุ น ของบริ ษั ท ทํ า การซื้อ ขายได ใ นตลาด
หลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่
ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนตาม
จํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน
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การฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญ
ตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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