บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) จํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท คิดเปนรอยละ 28.57 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้โดยหุนสามัญที่เสนอขายประกอบดวยหุนสามัญเดิม
ของบริษัทฯที่เสนอขายโดยบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) และหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย
บริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1

หุนสามัญเดิม เสนอขายโดยบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อผูเสนอขาย

:

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ

จํานวนที่เสนอขาย

:

10,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 3.57 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้

มูลคาที่ตราไว

:

1.00 บาทตอหุน

ราคาที่เสนอขาย

:

5.40 บาทตอหุน

มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

54,000,000.00 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

:

วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557
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1.1.2

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

หุนสามัญเพิ่มทุน เสนอขายโดย บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อผูเสนอขาย

:

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

70,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ โดยแบงเปน
1. จํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของ SAMART
ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนดังกลาวใน SAMART (Pre-emptive
rights) คิดเปนรอยละ 7.14 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว
ทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร เชน
อัตราสวนการจัดสรร วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการซื้อหุน ฯลฯ
ตามที่ระบุในขอ 6.5.1
2. จํานวนไมนอยกวา 50,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 17.86 ของจํานวนหุน
สามัญที่ออกและเรียกชํา ระแลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้ง นี้
รวมถึ ง หุ น ที่ เ หลื อ จากการจองซื้ อ ภายหลั ง การเสนอขายต อ ผู ถื อ หุ น
SAMART และเศษหุนจากการคํานวณการจัดสรรหุน Pre-emptive rights
ตามขอ 1 ดวย

มูลคาที่ตราไว

:

1.00 บาทตอหุน

ราคาที่เสนอขาย

:

5.40 บาทตอหุน

มูลคารวมของหลักทรัพยท่เี สนอขาย

:

378,000,000.00 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

:

วันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (เฉพาะวันทําการ)
สําหรับผูถือหุนเดิมของ SAMART และ
วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 สําหรับประชาชนทั่วไป

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติมอบหมายอํานาจให
คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการมอบหมาย มีอํานาจ
ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯใหสําเร็จลุลวง การดําเนินการ
ดังกลาวรวมถึง (ก) พิจารณาและกําหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ประชาชน รวมถึงผูถือหุนของ SAMART เชน จํานวนหุนสามัญที่จะออกและเสนอขายในแตละคราว วิธีการเสนอขาย
ระยะเวลา ราคาเสนอขาย วันกําหนดสิทธิที่เกี่ยวของ (ข) การเจรจาแกไขเปลี่ยนแปลง การเขาทํา และ/หรือลงนามสัญญา ขอ
ผูกพัน หนังสือใหสิทธิ คํารับรอง และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ค) การขอ
อนุญาต การจัดทํา และยื่นเอกสารหลักฐานตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ
ตลอดจนขอผอนผันตอสํานักงาน ก.ล.ต. อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน (ถามี)
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1.2

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 80,000,000 หุน ในครั้งนี้เปนการเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 โดยมี
สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเปนดังนี้
-

เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ SAMART
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

ไมเกิน
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

20,000,000 หุน
30,000,000 หุน
20,000,000 หุน
10,000,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่เสนอขายตอนักลงทุนในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 6.5 โดยพิจารณา
จากป จจั ยต า งๆ เชน ปริ ม าณความตอ งการซื้ อ หุ น สามัญ ของนั ก ลงทุน ในแต ล ะประเภท เปน ตน เพื่ อ ใหก ารเสนอขาย
หลักทรัพยครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
ผูถือหุนสามัญของ SAMART หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีชื่อ ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
SAMART ณ วันที่ 2 เมษายน 2557 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 3 เมษายน 2557 ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนดังกลาวใน SAMART
(Pre-emptive rights) ในอัตราสวน 50.3165 หุนสามัญของ SAMART ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุนที่เปน
ทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ผูถือหุนสามัญของ SAMART สามารถจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ นอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ แตเมื่อรวมจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ
SAMART ทั้งสิ้นแลว ตองไมเกิน 20,000,000 หุน
ผูถือหุนสามัญของ SAMART จะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 เทานั้น ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.1 โดยการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญ SAMART จะเปนไปตามวิธีการที่ระบุไว
ในขอ 6.5.1
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไมวาโดยตรงหรือโดย
ออม ไดแก ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุน
ดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดตอปจจุบัน เคยติดตอ และคาดวา
จะไดติดตอของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และบริษัท
ในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งจะจองซื้อหุน
สามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 6.2 ทั้งนี้ไมรวมถึงประชาชนและ/หรือบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไม
รวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม และผูที่เกี่ยวของของบริษัทตามที่กําหนดใน
ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับ
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคํา จํากั ดความขางลาง ซึ่งไมใชนักลงทุน สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั กทรั พ ย ที่ กจ. 17/2551 เรื่อ ง การกํ า หนดบทนิ ย ามในประกาศเกี่ ย วกั บ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.2 โดยการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปจะ
เปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.5.2
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก)
ธนาคารพาณิชย
(ข)
บริษัทเงินทุน
(ค)
บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการ
ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง)
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ)
บริษัทประกันภัย
(ฉ)
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช)
ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ)
สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ)
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ)
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ)
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ)
กองทุนรวม
(ฐ)
ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.3 และในการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะ
อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.5.3
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1)

พนักงานของบริษัทฯและ/หรือ SAMART และ/หรือบริษัทในเครือ

(2)

นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ และ/หรือ SAMART เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคาลูกคา หรือ
เจาหนี้การคา เปนตน

(3)

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่บ ริษัทฯ และ/หรือ SAMART พิ จารณาแลว วา สามารถใหความชวยเหลื อ
บริษัทฯ และ/หรือ SAMART ในการประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต

(4)

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ และ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2.1 เทานั้นโดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.4 และในการจัดสรรหุนใหแกผู
มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ 6.5.4 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่
เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้และหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขาย (ภายหลังจากการจดทะเบียน
เพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย) มีสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลว
ของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทฯ มีความประสงคจะนําหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทฯตอประชาชนในครั้งนี้ ดําเนินการ
กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) เกี่ยวกับการนําหุนสามัญของ
บริษัทฯเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะนําหลักทรัพย
ของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ไดตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยเรื่อง การรับ
หลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวน
แตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300
รายและถือหุนรวมกันไมนอ ยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว โดยผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวย
การซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชนแลว จะทําใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจาย
การถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย และบริษัทฯ จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอตอไป
1.5

ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือ
หุนที่ถือหุนนําหุนสามัญจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
นําหุนสามัญดังกลาวออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งหาม
ขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหาม
ขาย และสามารถขายสวนที่เหลือทั้งหมดไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
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2.

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนของบริษัทฯ โอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 49
ของจํานวนหุนที่จําหนายได
การโอนหุนของบริษัทฯ จะสมบูรณเมื่อผูถือหุนไดสลักหลังใบหุนโดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันบริษัทฯ ไดเมื่อบริษัทฯ ไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว และใช
ยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุน
เมื่อบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทฯ ลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
ขอ หากการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ ใหบริษัทฯ แจงแกผูยื่นคํารองภายใน 7 วัน
กรณีที่หุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ แลวแต
กรณี แบบวิธีและความสมบูรณในการโอนหุน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาหุนสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กระทําโดยการสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปน
วิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price
Range) ในระดับตางๆกัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยชวงราคาที่ใชทํา Book Building อยูที่ระหวางราคา
5.20 – 5.40 บาทตอหุน ทั้งนี้บริษทั ฯรวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดกําหนดราคาหุนสามัญที่
จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 5.40 บาทตอหุน โดยไดพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการ
ซื้อเขามา โดยเปนราคาที่จะทําใหบริษัทฯไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอใน
ระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรองหุนสามัญ
4.

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนทีเ่ สนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคา 5.40 บาทตอหุน หากพิจารณากําไรสุทธิของบริษัทฯ ในชวง 12 เดือน
ยอนหลัง (เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556) ซึ่งเทากับ 89.66 ลานบาท หรือเทากับกําไรสุทธิ 0.32 บาทตอหุน
(คํานวณบนฐานจํานวนหุนภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ทั้งหมด 280,000,000 หุน (Fully
Diluted)) จะคิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ประมาณ 16.86 เทา อยางไรก็
ดี ผลการดําเนินงานดังกลาวคํานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ในการพิจารณาขอมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
จึง
เปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ในชวงระยะเวลา 12
เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน หรือ P/E เฉลี่ยอยูที่
29.46 เทา
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5.

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไมมี –
6.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุนและวิธีการ
จัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอผูลงทุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2
6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

6.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 และ 0-2618-1000 โทรสาร 0-2618-1469
www.bualuang.co.th

6.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261
www.TNSitrade.com
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 11,12
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2829-6999 โทรสาร 0-2829-6500
www.applewealthsecurities.com
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร ชั้น 2 และ ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 13300
โทรศัพท 0-2684-8788 โทรสาร 0-2256-0250
www.aira.co.th
6.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯจํานวน 70,000,000 หุน และหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ จํานวน 10,000,000 หุน ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 มีขอตกลงยอมรับประกันการจัดจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจัดจําหนายอยาง
แนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
(Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ
ดังตอไปนี้
(ก)

เมื่อบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯที่อาจมีผลกระทบตอ
การจัดจําหนายในครั้งนี้

(ค)

เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการสั่งระงับหรือ
หยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายไดหรือ

(ง)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนสามัญและการจัดจําหนายหุนสามัญดังกลาวขางตนจะ
เปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผูจัดการการจัดหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้จาก
เหตุในขอ (ก) – (ง) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแต
ละรายที่จองซื้อหุน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.8
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6.3.2

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ และ SAMART ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ
8,640,000.00 บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
6.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุน ที่ผูเสนอขายจะไดรับ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

(1)

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
หุนจํานวน 70,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.40 บาท
378,000,000.00 บาท
7,560,000.00 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ(กอนหักคาใชจายอื่นๆ)
370,440,000.00 บาท
5.29 บาทตอหุน
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ)

(2)

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่ SAMART จะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
หุนจํานวน 10,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.40 บาท
54,000,000.00 บาท
1,080,000.00 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนที่ SAMART จะไดรับ(กอนหักคาใชจายอื่นๆ)
52,920,000.00 บาท
5.29 บาทตอหุน
จํานวนเงินคาหุนที่ SAMART จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ)

6.3.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

(1)

คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เฉพาะในสวนของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย โดยประมาณ
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน *
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน *
คาใชจายอื่นๆ ** โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ

50,000.00 บาท
302,400.00 บาท
70,000.00 บาท
7,560,000.00 บาท
225,000.00 บาท
25,000.00 บาท
140,000.00 บาท
3,130,000.00 บาท
11,502,400.00 บาท

คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ โดย SAMART
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ

43,200.00 บาท
1,080,000.00 บาท
1,123,200.00 บาท

(2)

หมายเหตุ : * ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่น รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย คาประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆในการเสนอขายหุน สามัญ
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6.4

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย

สําหรับผูถือหุนสามัญของ SAMART
บริษัทฯและ SAMART จะดําเนินการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จัดสง
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนเพิ่มทุน (ในรูปแบบแผนซีดี) รายละเอียดการจัดจําหนายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ SAMART (แบบ ก) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่
เหมาะสม (Suitability Test) และใบรับรองการจองซื้อหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของ SAMART ทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของ SAMART ณ วันที่ 2 เมษายน 2557 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
เดิมของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 3 เมษายน 2557 โดยจะจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SAMART
ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ SAMART ไมไดรับเอกสารดังกลาว สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุน และใบจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ SAMART (แบบ ก) ไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 ในชวงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (เฉพาะวันทําการ) หรือสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
และใบจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ SAMART (แบบ ก) ไดจาก Website ตางๆ ไดแก 1) Website
ของ SAMART ที่ www.samartcorp.com 2) Website ของบริษัทฯ ที่ www.onetoonecontacts.com และ 3) Website ของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 ที่ www.bualuang.co.th ตั้งแตเวลา 9.00 น. ของ
วันที่ 16 เมษายน 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ (แบบ ข) ไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2 ในชวงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ น สามั ญ (แบบ ข) ได ที่ สํ า นั ก งานของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 ในชวงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ (แบบ ข) ไดที่สํานักงานของบริษัทฯ หรือ SAMART หรือผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 ในชวงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 – 8
พฤษภาคม 2557
ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจาก
หนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ที่ www.sec.or.th
เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
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6.5

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

วิธีการจัดสรรหลักทรัพยที่เสนอขาย

การจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายในครั้งนี้ แบงออกเปน 4 สวน กลาวคือ จัดสรรใหแก (1) ผูถือหุนสามัญของ SAMART (2) บุคคลทั่วไป (3) นัก
ลงทุนสถาบัน และ (4) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนสามัญโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะอยูภายใตเกณฑดังนี้
(1)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนใน
แตละประเภท โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในแตละประเภท และ
การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ

(2)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมจัดสรรหุนที่
เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายที่รวมจัดจําหนาย กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ และกองทุนรวมซึ่งมี
ลักษณะตองหาม ตลอดจนบุคคลที่ถูกหามมิใหจัดสรรหุนให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู
จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่
เกี่ยวของของบริษัทฯ และกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหาม รวมถึงบริษัทยอยของบริษัทฯ ดวย ทั้งนี้ เปนไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิ ธี ก ารในการจั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ลงวั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2552 (รวมถึ ง ที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(3)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนเพิ่มเติมสําหรับผูจองซื้อประเภท
ใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุนเหลือ
จากการจัดสรรในสวนของผูลงทุนประเภทสถาบัน แตมีผูสนใจจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับสวนของ
บุคคลทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะ
อยู ภ ายใต ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู จั ด การการจั ด จํา หน า ยและรับ ประกั น การจํ า หน า ยแต เพี ย งผู เ ดี ย ว โดยปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และจะมีการแจงขาวใหผูลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อตางๆ ที่เหมาะสมตอไป

(4)

การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือ
หุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ”
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

6.5.1

วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูถือหุนสามัญของ SAMART

การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ SAMART ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SAMART ณ วันที่ 2 เมษายน
2557 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อ
ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการ
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

โอนหุนในวันที่ 3 เมษายน 2557 ในอัตราสวน 50.3165 หุนสามัญของ SAMART ตอ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ และเศษหุนที่
เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญของ SAMART สามารถจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
นอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ แตเมื่อรวมจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ SAMART
ทั้งสิ้นแลว ตองไมเกิน 20,000,000 หุน โดยจะตองชําระเงินตามจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้งจํานวน ทั้งนี้ ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนใหแกบุคคลอื่นตอไป หากผูไดรับสิทธิในการจองซื้อไม
สามารถนําสงเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไมสามารถจายชําระเงินคาจองซื้อหุนไดครบถวน
ภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
ในการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ SAMART ขางตน หากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของผูถือหุนสามัญของ SAMART
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูจัดการ มีอํานาจ
จัดสรรหุนดังกลาวเพื่อเสนอขายตอบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม และไมขัดแยงกับกฎหมาย และ/
หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
และ/หรือ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุดทั้งนี้ ในการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนสามัญของ SAMART ในครั้งนี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวซึ่งเปนผูถือหุนสามัญของ SAMART
ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนใน SAMART ซึ่งการจัดสรรหุนดังกลาวไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 และไดรับการผอนผันการ
จัดสรรหุนที่ออกใหมใหกับผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว จากสํานักงาน ก.ล.ต. แลว เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
ตารางขางลางนี้แสดงถึงผูถือหุนสามัญของ SAMART ณ วันที่ 3 เมษายน 2557 ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ

รายชื่อ
กรรมการบริษัทฯ
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล
4. น.พ. ไพโรจน บุญคงชื่น
5. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ

ความสัมพันธ

-

ประธานกรรมการบริษัทฯ
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริษัทฯ
กรรมการผูจัดการใหญ SAMART
กรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหารของ
SAMART
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จํานวนหุน
ที่ถือใน
SAMART

จํานวน
หุนที่จะ
จัดสรรให

550,000

10,930

122,217,660
120,194,960

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
กอนการ
หลังการ
จัดสรร
จัดสรร
-

0.0039

2,428,977

-

0.8675

2,388,778

-

0.8531

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

รายชื่อ
7. นายธนานันท วิไลลักษณ
8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร

10. นายประชา พัทธยากร

ผูบริหารของบริษทั ฯ
11. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
12. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน
13. นางรัชดา นิวาศะบุตร
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
14. กลุมวิไลลักษณ
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ
นายธนานันท วิไลลักษณ
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
นางสาวสิริรักษ วิไลลักษณ
บริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่น
แนล โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท เบสท เซลลา จํากัด
นางหทัยชนก วิไลลักษณ
นางเพชรรัตน ลิ้มสวัสดิ์วงศ
นางอรพรรณ เหลาประภัสสร
รวมกลุมวิไลลักษณ
ผูที่เกี่ยวของ
-

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ
กรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริหารของ SAMART
กรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริษัทฯ
รองประธานกรรมการบริหาร
SAMART
- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
SAMART
-

- กรรมการผูจัดการ
- ผูอํานวยการฝายการบริหารลูกคา
สัมพันธ
- ผูอํานวยการฝายธุรการ

จํานวนหุน
ที่ถือใน
SAMART

จํานวน
หุนที่จะ
จัดสรรให

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
กอนการ
หลังการ
จัดสรร
จัดสรร

13,903,150

276,313

-

0.0987

1,893,150

37,624

-

0.0134

600,000

11,924

-

0.0043

310,000

6,161

-

0.0022

1,893,150

37,624

-

0.0134

75,000

1,490

-

0.0005

75,000

1,490

-

0.0005

120,194,960
122,217,660
5,960,250
13,903,150
1,893,150
4,820,000

2,388,778
2,428,977
118,455
276,313
37,624
95,793

-

0.8531
0.8675
0.0423
0.0987
0.0134
0.0342

174,355,200

3,465,169

-

1.2376

11,000
30,000
1,210,000
28,375
444,623,745

218
596
24,047
563
8,836,539

-

0.0001
0.0002
0.0086
0.0002
3.1559

- ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

-

-
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6.5.2

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยจะจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณ ผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะ
เปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่นๆ ตอไป โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็
ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน
และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน อยางไรก็ตามผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 อาจ
จัดสรรหุนในจํานวนที่ต่ํากวา 100 หุนเพิ่มเติมใหแกบุคคลทั่วไปรายหนึ่งหรือหลายรายตามที่เห็นสมควร เพื่อใหการเสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.5.3

วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด
ก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันจะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.5.4 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดและ/หรือใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได โดยจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของ
บริษัทฯ จะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน อยางไรก็ตามผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ อาจจัดสรรหุนในจํานวนที่ต่ํากวา 100 หุนเพิ่มเติมใหแกผู
มีอุปการคุณของบริษัทฯรายหนึ่งหรือหลายรายตามที่เห็นสมควร เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด
6.6

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อ

6.6.1

สําหรับผูถือหุนสามัญ SAMART

ผูจองซื้อที่เปนผูถือหุนสามัญของ SAMART มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตราสวน 50.3165 หุนสามัญของ
SAMART ตอ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ผูถือหุนสามัญ
ของ SAMARTสามารถจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ นอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ แตเมื่อรวมจํานวนหุนสามัญของ
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ฯ ที่จัด สรรใหแ กผู ถือ หุ น สามัญ ของ SAMART ทั้ง สิ้ น ตอ งไม เกิน 20,000,000 หุ น โดยจะตอ งปฏิ บั ติตามวิธี การ
ดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ก) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการ
ลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พร อ มทั้ ง แนบใบรั บ รองการจองซื้ อ หุ น หรื อ เอกสารอื่ น ที่ ยื น ยั น การได รั บ สิ ท ธิ ก ารจองซื้ อ และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชนใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่
มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูเยาวและของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี)
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary
Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร
และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง
ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื้อ
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 2
พฤษภาคม 2557 (เฉพาะวันทําการ)

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 28 หรือวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงิน
คาจองซื้อโดยชําระเปน 1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คลงวันที่ 28 หรือ 29 เมษายน 2557 และตองสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป หรือ (2) ชําระโดยการโอนเงิน หรือ
โดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น ทั้งนี้ การชําระ
เงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย
กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับ
แลวในวันจองซื้อ หรือ (3) ชําระคาจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยูในบัญชีเปดเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1

-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 30 เมษายน 2557 หรือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. จองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อโดย (1) การโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือ (2) หักจากเงินที่ฝากอยูในบัญชีเปดเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขา
บัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 1” พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) การโอนเงิน หรือการโอนเงิน
ผานระบบบาทเนต (BAHTNET) ใหโอนเงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ
หลักทรัพย 1” ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตน
ใหกับบริษัทฯและ SAMART ตอไป
(ง)

เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุน (แบบ ก) ใบรับรองการจองซื้อหุน แบบประเมิน
ประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 6.6.1 (ก)
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พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 6.6.1
(ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00
น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (เฉพาะวันทําการ)
(จ)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 6.6.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ
ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.6.1 (ก) ถึง (จ) ได

6.6.2

สําหรับบุคคลทั่วไป

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน หรือตามที่ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จัดสรรให โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการ
จองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ข) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)ให
ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการ
จองซื้อดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชนใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่
มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูเยาวและของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
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ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี)
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary
Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร
และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง
ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื้อ
การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาว
หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลว ผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ
และลงลายมือชื่อ โดยไมตองแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล เพื่อใชเปนหลักฐานในการ
จองซื้อหลักทรัพย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ
ทั้งนี้หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อใหครบถวน และ
ชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล
ประกอบการจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

ตามที่ระบุในเอกสาร

2. เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD)
3. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online)
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด
(มหาชน) เทานั้น) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อ และผูจองซื้อตองยืนยัน
วาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญขอหลักทรัพย (Fact
Sheet) เปนที่เรียบรอยแลวกอนการสงคําสั่งจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูล
และลงนามในใบจองซื้อ (hard copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ
การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภท
อื่นๆกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการ
จัดทําประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลวกอน
การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (hard copy)
รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ
(ข)

(ค)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน สาขา และเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือ 6.2.2
-

กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
6 – 8 พฤษภาคม 2557

-

กรณีจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแตเวลา 9:00 น.
ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

-

กรณี จ องซื้ อ ผ า นทางโทรศั พ ท บั น ทึ ก เทป สามารถจองซื้ อ ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ ตั้ ง แต เ วลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อ
โดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เทานั้น และตองสามารถเรียกเก็บ
เงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป หรือ (2) ชําระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอน
เงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผาน
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระ
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อหรือ (3) ชําระคา
จองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยูในบัญชีเปดเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
-

หากทําการจองซื้อใน วันที่ 7 หรือ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจอง
ซื้อโดย (1) การโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือ (2) หักจากเงินที่ฝากอยูในบัญชีเปดเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขา
บัญชี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย
พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค
(ข) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย
ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจาก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะจองซื้อ
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย
จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตน ใหกับบริษัทฯและ SAMART ตอไป
(ง)

เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานหรือสาขาของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2 โดยผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ (แบบ ข) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
(Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 6.6.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดง
วามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 6.6.2 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557

(จ)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจอง
ซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการ
เรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 6.6.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แต
ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.6.2 (ก) ถึง (จ) ได
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6.6.3

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ข) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบ
เอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี)
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary
Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร
และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่น
ใบจองซื้อ
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจองซื้อแทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทนที่ยังไม
หมดอายุ พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่
ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจอง
ซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)

(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557
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(ค)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนหลักทรัพยที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อ
โดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เทานั้น และตองสามารถเรียกเก็บ
เงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป หรือ (2) ชําระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอน
เงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผาน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อ
ชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบงั คับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อใน วันที่ 7 หรือ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจอง
ซื้อโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
เขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 2” พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่
อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) การโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) ใหโอนเงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 2” ผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตน
ใหกับบริษัทฯและ SAMART ตอไป
(ง)

เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2.1 โดยผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ (แบบ ข) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 6.6.3 (ก) พรอม
เงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 6.6.3 (ข)
สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557

(จ)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 6.6.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 6.6.3 (ก) ถึง (จ)
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6.6.4

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน หรือตามที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ จัดสรรให โดยผู
จองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ข) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการ
ลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ทั้งนี้ ผู
จองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชนใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชน จะตองแนบสาเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่
มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูเยาวและของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี)
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary
Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร
และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง
ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื้อ
ทั้งนี้ การจองซื้อหุนของผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯตามขอ 6.6.4 นี้ไมเปนการตัดสิทธิผูจองซื้อ
ประเภทผูมีอุปการคุณในการจองซื้อหุนเพิ่มเติมตามขอ 6.6.1 และขอ 6.6.2
การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาว
หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ
เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลว ผูจองซื้อดังกลาวจะตอง
กรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ โดยไมตองแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรอง
กรณีนิติบุคคล เพื่อใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ
ทั้งนี้หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อใหครบถวน และ
ชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล
ประกอบการจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

ตามที่ระบุในเอกสาร

(2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD)
(3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อ
โดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เทานั้น และตองสามารถเรียกเก็บ
เงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป หรือ (2) ชําระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอน
เงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผาน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัด
สวนที่ 3 หนา 24
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จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อ
ชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อหรือ
(3) ชําระคาจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยูในบัญชีเปดเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
-

หากทําการจองซื้อใน วันที่ 7 หรือ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจอง
ซื้อโดย (1) การโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือ (2) หักจากเงินที่ฝากอยูในบัญชีเปดเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขา
บัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 2” พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) การโอนเงิน หรือการโอนเงิน
ผานระบบบาทเนต (BAHTNET) ใหโอนเงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ
หลักทรัพย 2” ผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตน
ใหกับบริษัทฯและ SAMART ตอไป
(ง)

เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
โดยผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ (แบบ ข) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability
Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 6.6.4 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระ
เงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 6.6.4 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557

(จ)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(ฉ)

6.6.5

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 6.6.4 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 6.6.4 (ก) ถึง (จ)
เอกสารอื่น (ถามี)

เอกสารอื่นใดตามแตผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะรองขอ
กรณี ผูจองซื้อไมปฏิบัติตามขอ 6.6 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อ หรือพบวาเอกสารประกอบการจองซื้อไม
ครบถวน ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไวใน
สวนที่ 3 หนา 25
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หนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกผูจองซื้ออยางเปนธรรม
6.7

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุน ที่เสนอขาย

หากมีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่จัดสรรใหตามที่ระบุในขอ 1.2 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย ตามที่ระบุในขอ 6.2 จะดําเนินการหลักเกณฑและวิธีการในการ
จัดสรรหุนตามที่ระบุไวในขอ 6.5 สําหรับผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อ จะไดรับคืน
เงินคาจองซื้อ ตามรายละเอียดในขอ 6.8
6.8

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

6.8.1

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับ
จองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของ
ผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14
วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว แลวแตกรณี
จะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวา ใน
กรณีใดๆ เชน หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจอง
ซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใชความผิด
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.8.2

ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนทีจ่ องซื้อ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับ
จองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมได
รับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดย
วิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
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ผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตาม
ชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหัก
บัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจอง ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ดังกลาว แลวแตกรณี จะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงิน
นั้นๆ นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใดๆ เชน หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใชความผิด
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.8.3

ในกรณีผูจองซือ้ ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชําระเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่
จายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับ
จองซื้อหุน จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรร เนื่องจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะ
ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อ
ดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุน ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
ทั้งนี้
หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาวผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจะจัดสงเช็คทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ ในกรณี
นี้ ผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ในการทีผูจองซื้อไมมาติดตอขอรับเช็คคืน
6.8.4

ในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน

(ก)

กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพยบริษัทฯ และ/หรือผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุนใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที

(ข)

กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพย ตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถ
สงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ซึ่งผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความ
ประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
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หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อ
หุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ
ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน
ดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใชความผิด
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุน
ใหกับบริษัทฯ โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหนาํ หุนสามัญที่
ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาด
หลักทรัพย ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณี
ที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งจะทําใหผูจองซื้อไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพย ไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก)

ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยูในกรณีนี้ นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะดําเนินการนําหุนตามจํานวนที่
ไดรับจัดสรรฝากไวในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนของบริษัทฯ ตามที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยู ในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนของบริษัทฯ ตามที่ผูจองซื้อฝากไวภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย ไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
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ในกรณีนี้
ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว
ตามขอ 6.9 (ค) แทน
(ข)

ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ขาพเจา กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผู
จองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพย และหากผูจองซื้อรายใดตองการถอนหุนดังกลาวออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนตามอัตราที่ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยกําหนด

(ค)

ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะดําเนินการ
จัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน
15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย แลว
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ใหแกผูจองซื้อตามขอ 6.9 (ข) แทน
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