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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

สรุปลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง
จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวน 389,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 25.18 ของจํานวนหุน
สามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อผูเสนอขาย

: บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
(P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

: 389,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.18 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ

: 1 บาท

ราคาที่เสนอขายตอหุน

: [y] บาท

มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย : [y] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
1.2

: วันที่ [y]

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 389,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2
โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญในเบื้องตน ดังนี้
-

เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

[y]หุน
[y]หุน
[y]หุน

ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่เสนอขายตอนักลงทุนในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ
6.6 โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนในแตละประเภท เปนตน เพื่อใหการ
เสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
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ในการพิจารณาประเภทของผูลงทุนใหยึดตามนิยามที่กําหนด ดังตอไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไมวาโดยตรงหรือโดย
ออม ไดแก ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุน
ดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดตอปจจุบัน เคยติดตอ และคาดวา
จะไดติดตอของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และบริษัท
ในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งนี้ ไมรวมถึง
ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม และผูที่เกี่ยวของของบริษัทฯตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาด
ทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม)
ทั้ง นี้ ไม ร วมถึ ง นั ก ลงทุ น สถาบั น ตามคํ า จํ า กั ด ความข า งล า ง ซึ่ง ไม ใ ช ผู ล งทุ น สถาบั น ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลั กทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย ที่ กจ. 17/2551 เรื่อ ง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวใน
ขอ 6.6.1
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
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(ฐ)
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ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะ
อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1)

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

(2)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ และบริษัทยอย เชน ผูที่มีความสัมพันธทาง
การคาลูกคา หรือ เจาหนี้การคา เปนตน

(3)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาวัตถุดิบของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ในอนาคต

(4)

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่บริษัทฯ และบริษัทยอย พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือบริษัทฯ
และบริษัทยอย ในการประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต

(5)

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ และบริษัทยอย และ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ
และบริษัทยอย

ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ
6.7.3 และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯไดมอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.3 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก ผูบริหาร ผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 389,000,000หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะไดรับสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทา
เทียมกับหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทฯ มีความประสงคจะนําหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) โดย บริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และบริษัทหลักทรัพย
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯในเบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทฯมี
คุณสมบัติครบถวนที่จะนําหลักทรัพยของบริษัทฯเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตามขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
(รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ
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การรับหลักทรัพยเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได
ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย
และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลวและผูถือหุนดังกลาวโดยแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวย
การซื้อขาย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน จะทําใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการ
กระจายหุนรายยอย บริษัทฯ จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
บริษัทฯ จึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
1.5

ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุน
กอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ นําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุนจํานวน
รวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ออกขายภายในกําหนด
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่ง
หามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย และสามารถขายสวนที่เหลือทั้งหมด
ไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยเสรีโดยไมมีขอจํากัดการโอน เวนแตการโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะกระทํามิได
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอย
ละ49ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
การโอนหุนของบริษัทฯ จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุนโดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและ
สงมอบใบหุนใหแกผูรับโอนการโอนหุนจะใชยันกับบริษัทฯ ไดเมื่อบริษัทฯ ไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลวและ
จะใช ยั น บุคคลภายนอกได เมื่อบริษัท ฯ ไดลงทะเบี ยนการโอนหุน ดัง กลา วไวในสมุดทะเบียนหุน แลว เทา นั้นบริษั ท ฯ จะ
ลงทะเบียนการโอนหุนดังกลาวภายใน 14 วันนับแตวันไดรับการรองขอนั้นหรือหากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตอง
สมบูรณบริษัทฯ จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วันนับแตวันไดรับการรองขอนั้นการโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยใหเปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาหุนสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กระทําโดยการสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปน
วิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price
Range) ในระดับตางๆ กัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยชวงราคาที่ใชทํา Book Building อยูที่ระหวางราคา [y]
– [y] บาทตอหุน ทั้งนี้บริษัทฯ รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดกําหนดราคาหุนสามัญที่จะ
เสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา [y] บาทตอหุน โดยไดพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อ
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เขามา โดยเปนราคาที่จะทําใหบริษัทฯไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่
คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรองหุนสามัญ
4.

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนทีเ่ สนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคา [y] บาทตอหุน หากพิจารณาอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน
(Price to Earnings Ratio: “P/E”) คิดเปน P/E ที่ประมาณ [y] เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในชวง [y] ไตรมาสลาสุดยอนหลัง (ไตรมาส[y]– [y]ป 2556) ซึ่งเทากับ [y] บาทตอหุน (คํานวณบนฐานจํานวน
หุนภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ทั้งหมด 1,545,000,000 หุน (Fully Diluted)) อยางไรก็ดี ผล
การดําเนินงานดังกลาวคํานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
นอกจากนี้อัตราสวนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกับบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) คือ บริษัทที่
ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตไดแก
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรุงยูเนียนคาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ตารางสรุปขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ดังนี้
บริษัท

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรุงยูเนียนคาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ตัวยอ
STANLY
SAT
AH
TRU
IHL
APCS
TKT

ราคาปดตลาด
(บาทตอหุน)/1

อัตราสวน P/E เฉลี่ย
(เทา)/2

[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]

[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]

คาเฉลี่ย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมายเหตุ: 1. ราคาปดตอหุนเฉลี่ย [y] เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันที่ [y] – ถึงวันที่ [y]
2. อัตราสวน P/E เฉลี่ย [y] เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันที่ [y] – ถึงวันที่ [y]
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5.

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไมมี –
6.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุนและวิธีการ
จัด สรรหุน ตามที่ ร ะบุไ วใ นหนั ง สือ ชี้ช วนฉบับ นี้ต ามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิ ด ปญ หา อุ ป สรรค หรือ ขอ จํา กั ดในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2
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
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย ปารค พลาซา
19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1113

6.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [y]
บริษัทหลักทรัพย [y]
บริษัทหลักทรัพย [y]
บริษัทหลักทรัพย [y]

6.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งการเสนอขายดังกลาวจะเปนการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 389,000,000หุน ในราคาหุนละ [y] บาท ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัด
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จําหนายหลักทรัพย ตามขอ 6.2 มีขอตกลงยอมรับประกันการจัดจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจัดจําหนายอยาง
แนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
(Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ
ดังตอไปนี้
(ก)

เมื่อบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯที่อาจมีผลกระทบตอการ
จัดจําหนายในครั้งนี้

(ค)

เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการสั่งระงับหรือ
หยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายไดหรือ

(ง)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)

ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนสามัญและการจัดจําหนายหุนสามัญดังกลาวขางตนจะเปนไป
ตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้จาก
เหตุในขอ (ก) – (ง) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement)ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9
6.3.2

คาตอบแทนการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้นประมาณ [y]บาท โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
6.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุน ที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯจะไดรับโดยประมาณ(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 389,000,000หุน ในราคาหุนละ [y] บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ(กอนหักคาใชจายอื่นๆ)
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ)
สวนที่ 3 หนา 7
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[y] บาท
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6.4

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนของบริษัทฯ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
ไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
[y] บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
[y] บาท
[y] บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย โดยประมาณ
[y] บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ
[y] บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน *
[y] บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน *
[y] บาท
คาใชจายอื่นๆ ** โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ
[y] บาท
หมายเหตุ :

6.5

* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาตอบแทนนายทะเบียนหุน คา
โฆษณา ประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมรายปของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเสนอ
ขายหลักทรัพยในครั้งนี้ เปนตน

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย

สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุในขอ 6.2 ในชวงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [•] 2556 ถึงวันที่ [•] 2556
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 ในชวงเวลา9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [•] 2556 ถึงวันที่ [•] 2556
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 ในชวงเวลา9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [•]2556 ถึงวันที่ [•] 2556
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจาก
หนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.thเพื่อศึกษารายละเอียดการ
เสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
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6.6

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

วิธีการจัดสรรหลักทรัพยที่เสนอขาย

การจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายในครั้งนี้ แบงออกเปน 4 สวน กลาวคือ จัดสรรใหแก (1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน และ (3) ผูมีอุปการ
คุณของบริษัทฯ
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนสามัญโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
(1)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนใน
แตละประเภท โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในแตละประเภท และ
การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
สูงสุด

(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)

(3)

ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนเพิ่มเติมสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของผูลงทุน
ประเภทสถาบัน แตมีผูสนใจจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไปในสวนของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผูเดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และจะมีการแจง
ขาวใหผูลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อตางๆ ที่เหมาะสมตอไป

(4)

การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือ
หุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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6.6.1

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยจะจัดสรรใหแก ผูมีอุปการคุณ ผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะ
เปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกอนจึงจัดสรรแกบุคคลอื่นๆ ตอไป โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็
ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน
และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน
กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.2

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
6.6.3

วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดและ/หรือใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได โดยจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของ
บริษัทฯ จะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากปรากฏวายังมีจํานวนหุนคงเหลือภายหลัง
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาจัดสรร
จํานวนหุนคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
6.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อ

6.7.1

สําหรับบุคคลทั่วไป

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
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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
ลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทํา การรั บรองลายมือชื่อและตราประทับของ
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื้อและแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณี ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไทยและตา งดาวหรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ6.2
และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ
และลงลายมือชื่อเพื่อใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ
ทั้งนี้หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อใหครบถวน และ
ชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ดังนี้
(1) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนที่ ยั ง ไม ห มดอายุ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รองกรณี นิ ติ บุ ค คลตามที่ ร ะบุ ใ นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD)
(3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online)
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ถามี) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ6.2 ซึ่งผานขั้นตอนการรูจัก
ลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยกอนการจองซื้อและผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญขอหลักทรัพย (Fact Sheet) เปนที่เรียบรอยแลวกอนการสงคําสั่งจองซื้อผาน
ระบบออนไลน (Online) โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (hard copy) รวมถึงไมตองแนบ
เอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ
การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุนหรือ Investment Consultant (IC) ของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยโดยยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได (ถามี) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ6.2 และไดผานขั้นตอนการรูจัก
ลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลวกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปโดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลง
นามในใบจองซื้อ (hard copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ
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(ข)

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

(ค)

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
[y]ถึงวันที่ [y]
กรณีผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแตเวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ [y]ถึงวันที่ [y]
กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแตเวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ [y]ถึงวันที่ [y]

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [y]เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 11:00 น. ของวันที่ [y] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรื
อดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียก
เก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจอง
ซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละ
รายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
หรือ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ
หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ [y]หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [y] ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ เทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และการหัก
เงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผู
จัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคา
ภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง จายเช็ค เขาบัญชีจอง
ซื้อหุนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและ
เลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจอง
ซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการจองซื้อตอไป

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่
แสดงว า มีการชํา ระคา จองซื้อ หุน มายื่ น ความจํา นงขอจองซื้อ และชํา ระเงิน ไดที่ผูจั ด การการจัด จํา หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ตั้งแต
เวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่[y] ถึงวันที่ [y] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจอง
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

เพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) และ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่ชําระคาจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
ซึ่งผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

6.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังนี้
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
ลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทํา การรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื้อและแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจองซื้อแทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทน ที่ยังไม
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 [y] ถึงวันที่ [y]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [y] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 11:00 น. ของวันที่ [y] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท
นั้น ๆ จะต อ งลงวัน ที่ภ ายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บ เงิน ไดจากสํา นัก งานหักบัญ ชีใ น
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็คหรือ
ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ [y] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [y] ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เทานั้น

ทั้งนี้การโอนเงินผานระบบบาทเนต ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิด
จากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไดรับตองเทากับ
ยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียรเช็คหรื
อดรา ฟท ใหโ อนเงิน ค าจองซื้ อ หรือ ขีดครอ มและสั่ง จายเช็ค เขา บัญ ชีจ องซื้อ หุน ที่ผูจัดการการจัดจําหนา ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได
จากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะ
เปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการ
จองซื้อตอไป

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่
แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญ มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [y] ถึงวันที่ [y] โดยใน
การจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน
ตามขอ (ก) – (จ) ได
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
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 นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary
Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถาน
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กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกต อง ทํา การรับรองลายมื อชื่อและตราประทับของ
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื้อและแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ทั้งนี้ การจองซื้อหุนของผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณตามขอ 6.7.3 นี้ไมเปนการตัดสิทธิผูจองซื้อประเภทผูมีอุป
การคุณในการจองซื้อหุนเพิ่มเติมตามขอ 6.7.1 และขอ 6.7.2
การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณี ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไทยและตา งดาวหรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ6.2.1และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอก
รายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อเพื่อใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ
ทั้งนี้หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อใหครบถวน และ
ชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ดังนี้
(1) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนที่ ยั ง ไม ห มดอายุ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รองกรณี นิ ติ บุ ค คลตามที่ ร ะบุ ใ นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD)
(3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแต
เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [y] ถึงวันที่ [y]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [y] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 11:00 น. ของวันที่ [y] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรื
อดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียก
เก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจอง
ซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่
ติดตอไดไวดานหลัง หรือ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ
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หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ [y] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [y] ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ เทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และการหัก
เงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคให
โอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง จายเช็ค เขาบัญชีจอง
ซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถ
สอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการจองซื้อตอไป

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่
แสดงว า มี การชํา ระคา จองซื้ อ หุ น มายื่ น ความจํา นงขอจองซื้อ และชํา ระเงิน ไดที่ผูจั ด การการจัด จํา หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [y] ถึงวันที่ [y] โดยใน
การจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ)

ผูที่ ยื่ น ความจํา นงในการจองซื้อ และไดชํ า ระคา จองซื้อ ไวแ ลว จะยกเลิก การจองซื้ อ และขอเงิน คื น ไม ไ ด ทั้ ง นี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ
ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

6.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

6.8.1

สําหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยแตละรายในสวนของตน ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
6.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
6.8.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูบ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได ม อบหมายบริ ษั ท ฯหรื อ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
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6.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

6.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อที่ไมไดรับ
การจั ด สรรหุ น สามั ญ รายนั้ น ๆ จะดํ า เนิ น การให มี ก ารคื น เงิ น ค า จองซื้ อ หุ น สามั ญ ผ า นตน โดยไม มี ด อกเบี้ ย และ/หรื อ
คาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตาง
สํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง (แตไมรวม)
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคาร
ของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคา
จองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใชความผิด
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.2

กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อที่ไมไดรับ
การจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทุกราย
ผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขา
บัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงิน
หรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อ
หุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14
วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อ
เขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคา
จองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใชความผิด
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.3

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่
จายคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อที่ไมไดรับ
การจั ด สรรหุ น รายนั้ น ๆ จะดํ า เนิ น การให มี ก ารคื น เช็ ค ค า จองซื้ อ หุ น ให แ ก ผู จ องซื้ อ ที่ ไ ม ไ ด รั บ การจั ด สรรหุ น สามั ญ อั น
เนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อหุนได หรือเนื่องจาก
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
6.9.4

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน

(ก)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทฯและ/หรือผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนสามัญและจัดจําหนายหุนสามัญ ใหถือวาผูจอง
ซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญทันที

(ข)

กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพยหรือไมสามารถ
สงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความ
ประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิด
เหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่
รับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ โดยไมมี
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขา
บัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตาม
ชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อใน
สวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแกผูจองซื้อภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืน
ตามวิธีการดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ
ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคา
จองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อ
คืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสง ซึ่งไมใชความผิด
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.10

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียนหุน
สามัญใหกับบริษัทฯและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนย
รับฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที
ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ
เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขาย
หุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้คือ
(1)

ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย (Scripless
System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ บริษัทฯจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพย
นั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่
ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาต
ใหหุนสามัญของบริษัทฯทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯดําเนินการตามขอ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทฯขอสงวน
สิทธิในการฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 6.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน

(2)

ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย (Scripless
System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯจะ
ดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณี
นี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได และหากผูจองซื้อตองการ
ถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทฯโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อหุน ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไม
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่
หุนสามัญของบริษัทฯไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของบริษัท
ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 6.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน

สวนที่ 3 หนา 22

