บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Crown Tech
Advance Public Company Limited ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 30/10-14 หมูที่ 5 ซอยตั้งพัฒนาไพศาล ถนนเลียบคลองสี่
วาพาสวัสดิ์ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โดย
มีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพยดังนี้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

: 100,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 16.67 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระ
แลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

ระยะเวลาเสนอขาย

: [•] - [•]

มูลคาที่ตราไว

: หุนละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขายตอประชาชน

: หุนละ [•] บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : [•] บาท
1.2

สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนผานผูจัด
จําหนายหลักทรัพย จํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ [•] บาท ซึ่งมีสัดสวนการเสนอขายเปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

[•]หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

[•]หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่
เปนหรือเคยเปนลูกคา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ
ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ
ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งที่เคยติดตอ ติดตอในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต และในกรณีที่เปนนิติ
บุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
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ตามขอ 5.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และ
บริษัทยอยของตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน
2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สํ า หรั บ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ผู มี อุ ป การคุ ณ ของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนา ย จะรวมถึง นั กลงทุนสถาบัน ที่เคยเปน หรือ เปน ลูกคาของผูจัดการการจัดจํา หนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปนลูกคาใน
อนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 และรวมถึงผูมีอุปการคุณ
ของที่ปรึกษาทางการเงินดวย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1. ธนาคารพาณิชย
2. บริษัทเงินทุน
3. บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร
5. บริษัทประกันภัย
6. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
7. ธนาคารแหงประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหวางประเทศ
9. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
11. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
12. กองทุนรวม
13. ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัท
เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา พันธมิตรทางการคา ผูมีความสัมพันธทางการคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูให
คําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ
หรือผูที่คาดวาจะได ติดตอในอนาคต รวมถึงพนักงานของบริษัท และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/
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หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัด
จําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 100,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย

บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งบริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้งนี้
บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวพบวา บริษัทมี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามข อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ น สามั ญ หรื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป น
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุน
รายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวา รอยละ 25 ของทุน
จดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทไดจําหนายหุน
สามัญตอประชาชน ซึ่งทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทจะดําเนินการใหรับ
หุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนของบริษัทจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัท จะกระทํามิได
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวา
รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แต
จะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน
นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน
7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ [•] บาท คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนเทากับ
[•] เทา ซึ่งคํานวณจากผลประกอบการ [•] ของบริษัทซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ [•] ลานบาท เมื่อหารดวยจํานวนหุนสามัญที่
ออกและชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้เทากับ 600 ลานหุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ [•]
บาท โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนที่เสนอขายดังกลาวคิดเปนอัตราสวนลดรอยละ [•] จากอัตราสวนราคาตอกําไร
สุทธิของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เฉลี่ยในชวงเวลาระยะเวลา [•] เดือน ตั้งแตวันที่ [•] จนถึงวันที่ [•]
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ซึ่งมีคาเทากับ [•] เทา ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5.

การจอง การจําหนายและการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุน และวิ ธี การจัดสรรหุนตามที่ร ะบุ ไ ว ใ นหนัง สือ ชี้ชวนฉบับ นี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิ ดปญ หา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้
ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้เปนการเสนอขาย
โดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [•]
เลขที่ [•]

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [•]
เลขที่ [•]

5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน
100,000,000 หุน ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงการจําหนายหุนใหเปนไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยในการเสนอขายครั้งนี้เปนการจัดจําหนายแบบรับประกันผล
การจําหนายแบบแนนอน (Firm Underwriting)
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุน
ในครั้งนี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิด
เหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือ
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(ข) เมื่ อ เกิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย การเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางด า นการเงิ น เศรษฐกิ จ หรื อ
การเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน
จะเป น ไปตามรายละเอีย ดและเงื่ อ นไขที่จ ะกํ า หนดไว ใ นสัญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จัด จํา หน า ยและรั บ ประกัน การจั ดจํ า หนา ย
(Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัด
จําหนายหุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนาย

บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ [•]บาท ไมรวมภาษีที่เกี่ยวของ โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับ
แตวันปดการเสนอขาย
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ [•]บาท

[•]

บาท

หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ (ไมรวมภาษีที่
เกี่ยวของ)

[•]

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ

[•]

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ

[•]

บาท
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5.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*

[•]

บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย*

บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

[•]
[•]

คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

[•]

บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

[•]

บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

[•]

บาท

คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย

[•]

บาท

คาใชจายอื่น ๆ** โดยประมาณ

[•]

บาท

[•]

บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

บาท

หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
**คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ
เปนตน
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวน
มีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ
บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิ
ใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
จัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแก
บุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัด
จําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
(1) ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย [•] หุน และ (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน [•] หุน อยางไรก็ดี
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรร
ใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจั ด สรรหุ น ให แ ก ผู มี อุ ป การคุ ณ ของผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอน
ครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท คราวน เทค แอด
วานซ จํากัด (มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการ
คุณของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7

วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอม
ลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน
หนา ที่ มีเลขที่บัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรือ สํา เนาเอกสารทางราชการอื่น หนา ที่ มีเลขที่บัต ร
ประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรอง
ขอ)
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 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้ง
แบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6
เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรอง
ขอ)
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [•]ถึง [•]
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] ถึงวันที่ [•] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรื
อดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1
วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [•] เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค
หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [•]หากชําระ
เปนเงินโอนใหแนบหลักฐานการโอนเงินพรอมการจองซื้อ
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใ หโ อนเงินเพื่อชําระคา ภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อวันที่ [•] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจอง
ซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน
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(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีชื่อ “[•]” ธนาคาร[•]จํากัด (มหาชน) สาขา[•]
ประเภทบัญชี[•]เลขที่บัญชี [•]
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อ
ตามขอ (3) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ได
ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [•] ถึง [•]
(5) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชี
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนราย
ที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมไ ด ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1
(1)-(4)
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน
หนา ที่ มีเลขที่บัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรือ สํา เนาเอกสารทางราชการอื่น หนา ที่ มีเลขที่บัต ร
ประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรอง
ขอ)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้ง
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แบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6
เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรอง
ขอ)
(2) ผูจ องซื้อ สามารถจองซื้อ ไดที่สํา นัก งานของผู จัด การการจัดจํา หนา ยและรั บ ประกัน การจํา หนา ย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ [•]ถึง [•]
(3) ผูจองซื้อตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [•]ถึงวันที่ [•]ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชํ า ระเงิ นค าจองซื้ อครั้ งเดี ยวเต็ มจํ านวนที่ จองซื้ อ โดยชํ าระเป นเงิ นโอน เงิ นโอนอั ตโนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1
วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [•]เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับแตไมเกินวันที่ [•]หากชําระเปนเงิน
โอนให แ นบหลั ก ฐานการโอนเงิ น พร อ มการจองซื้ อ โดยผู จั ดการการจั ดจํ าหน ายและ
รับประกันการจําหนายไมรับชําระการจองซื้อดวยเงินสด
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อวันที่ [•]ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจอง
ซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยสั่งจาย
“[•]” และกรณีเงินโอน ใหโอนเงินเขาบัญชีชื่อ “[•]” ธนาคาร[•]จํากัด (มหาชน) สาขา[•]
ประเภทบัญชี [•]เลขที่บัญชี [•]โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีชื่อ “[•]” ธนาคาร[•]จํากัด (มหาชน) สาขา[•]
ประเภทบัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี [•]
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อ
ตามขอ (3) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
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การจําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [•]
ถึง [•]
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับจองซื้อหุนทางไปรษณีย
(5) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อ
ทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัด
สิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือ ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (1)-(4)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่ง ดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการมีธุรกิจที่
เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
5.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14
วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพน
กําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงิน
คาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อ
ไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
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(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับ
การจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่
จองซื้อ โดยสั่ง จา ยเปน เช็คขีดครอ มเฉพาะสั่ง จา ยผูจ องซื้อ ตามชื่อ ที่ร ะบุไ วใ นใบจองซื้อ และจัดสง ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ
ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจอง
ซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดย
ผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ
ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ร ะบุในขอ 5.3.1 เงื่ อ นไขการจัดจํา หนา ยหลักทรัพย และผู จั ดการการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผู
จองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผู
จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ที่ รั บ จองซื้ อ หุ น จากผู จ องซื้ อ หุ น ที่ ย กเลิ ก การจองซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ดั ง กล า วจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิด
เหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพน
กําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็ค
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เงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวา
ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใด ๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการ
ของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถ
ขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพ ย ซึ่งแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามั ญได ในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งใน
สามกรณี ดังนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผู
จองซื้ อ ประสงค ที่ จ ะฝากหุ น สามั ญ ไว ใ นบั ญ ชี ข องผู อ อกหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง ผู จ องซื้ อ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันที่ไดรับรายชื่อจาก
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของ
บริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตอง
ตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ ตามขอ
5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดย
ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้ บริษัท
จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชี
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน
ทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขาย
ไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อ ตองการถอนหุน สามัญออกจากบัญชีข องบริษัท ผูอ อก
หลั ก ทรั พ ย สมาชิ ก เลขที่ 600
ผู จ องซื้ อ สามารถติ ด ตอ ได ที่ ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง จะมี
คาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู
จองซื้ อ ที่ ไ ดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุน สามัญ ที่ไ ดรับการจัดสรรในตลาดหลั กทรัพ ยไ ด
จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย
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