บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของ 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

: 20 - 21 และ 24 กุมภาพันธ 2557

มูลคาที่ตราไว

: หุนละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขายตอประชาชน

: หุนละ 2.50 บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 250,000,000 บาท
1.2

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในครั้ ง นี้ เป น การเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ต อ ประชาชนผ า นผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย จํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.50 บาท โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยและไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวนจํากัด ไม
เพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง ทั้งนี้ สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

35,000,000 หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

65,000,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขาย
สูงสุด
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่เปนหรือ
เคยเปนลูกคา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ ลูกคาที่
ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการ
สนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 5.2 ทั้งที่เคยติดตอ ที่ติดตออยูในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต รวมถึงผูที่ไดเขารวมฟงการ
นําเสนอขอมูลของบริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/
หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึง
การจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง รวมทั้ง
ผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552
เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)
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สํา หรับ ผูจัดการการจั ดจํา หน า ยและรับประกัน การจํา หน า ย ผูมี อุป การคุณ ของผู จั ดการการจั ดจํา หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปนลูกคาใน
อนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 และรวมถึงผูมีอุปการ
คุณของที่ปรึกษาทางการเงินดวย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
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 ผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีตอ
บริษัท และตอผูบริหารของบริษัท ไดแก ลูกคา บริษัทคูคา ผูจัดหาสินคา/บริการ (Supplier) ผูจดั หาแหลงเงินทุน
พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีความสัมพันธทางการคา สถาบันการเงินที่ติดตอ บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาของ
บริษัท ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะได ติดตอในอนาคต ในกรณีที่
เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผาน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น ทั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก
ตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกับบริษัทตามที่กําหนดใน
ประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพย และการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหมลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 100,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญ
เดิมของบริษัททุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัท
ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ใหพิจารณา
รับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้งนี้
บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวพบวา บริษัท
มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนัก
ลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวา รอย
ละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อ
บริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน ซึ่งทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย
แลว บริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป

1.5

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหบริษัท ตองสั่งหามผู
มีสวนรวมในการบริหารและผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนสามัญของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุน
ชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนสามัญของบริษัท
เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบ
กําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวสามารถทยอยขายหุนสามัญไดในจํานวนรอยละ 25 ของ
จํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายดังกลาว และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป

2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัทจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัท จะกระทํามิได
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกิน
กวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุน
แลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุน
ภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแก
ผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
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3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to
Earnings Ratio: P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ 2.50 บาท คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน
เทากับ 47.61 เทา ซึ่งคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิ 4 ไตรมาสยอนหลังของบริษัท (ไตรมาส 4 ป 2555
ถึง ไตรมาส 3 ป 2556) จํานวน 31.5 ลานบาท ซึ่งเมื่อหารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวภายหลังการ
เสนอขายหุนในครั้งนี้เทากับ 600,000,000 หุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.053 บาท
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากตั้งแตไตรมาส
2 ป 2557 จะเริ่มมีการใหบริการเชิงพาณิชยระบบทีวีดิจิตอล (Digital) ซึ่งเปนวิวัฒนาการจากการแพรภาพโทรทัศน
ระบบ Analog โดยระบบ Digital จะมีความคมชัดของภาพและเสียงที่ดีกวา และมีจํานวนชองเพิ่มขึ้นจากเดิม 6
ชองเปน 48 ชอง โดยบริษัทมีแผนการออกจําหนายสินคาใหมเพื่อรองรับระบบ Digital อันไดแก Set Top Box,
Smart Set Top Box, DVD Set Top Box และ โทรทัศนระบบ Digital เพื่อรองรับการเปลี่ยงแปลงระบบสัญญาณ
แพรภาพโทรทัศนดังกลาวในป 2557 เปนตนไป ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กําหนดใหมีการสงสัญญาณรูปแบบ Digital อยางเปนทางการในป 2558 และจะ
ยกเลิกการออกอากาศระบบ Analog ภายในป 2563

3.1

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนทีเ่ สนอขาย
เนื่ อ งจากไมมีบ ริษั ท จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพ ยที่ป ระกอบธุรกิจคลา ยหรือ ใกลเคี ยงกับ บริ ษัท ดัง นั้น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจของนักลงทุน จึงไดแสดงการเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน (Home & Office Product Sector) ซึ่งเปน
หมวดที่บริษัทจะเขาไปจดทะเบียน และหมวดพาณิชย (Commerce Sector) ซึ่งมีความคลายกับลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทในสวนของการจัดหาและจัดจําหนาย รวมถึงสินคาของบริษัทถูกจัดจําหนายผานชอง
ทางการจัดจําหนายนี้มากกวารอยละ 90 ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิจะแสดงในชวงระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 – 7 กุมภาพันธ 2557 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

อัตราสวนราคาหุน
ตอกําไรสุทธิตอหุน
(เทา)1)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

16.4

คาเฉลี่ยหมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน (HOME & OFFICE PRODUCTS)

16.1

คาเฉลี่ยหมวดพาณิชย (COMMERCE)

35.0

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: 1) กําไรสุทธิในชวงระยะเวลา 12 เดือนยอนหลัง (เดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน กันยายน 2556)
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4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5.

การจอง การจําหนายและการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุน
ครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดย
ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 10
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2862-9999 โทรสาร 0-2862-9821
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 8 และชั้น 11-12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2672-5999, 0-2672-5959 โทรสาร 0-2672-5888
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2205-7000 โทรสาร 0-2252-8286
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร ชั้น 8-11
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8000
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บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
87/2 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นสเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 3, 9 และ 11
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท 0-2680-4015, 0-2680-4037 โทรสาร 0-2670-9291
5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2
เปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 100,000,000 หุน ใน
ราคาหุนละ 2.50 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย โดยในการเสนอ
ขายครั้งนี้เปนการจัดจําหนายแบบรับประกันผลการจําหนายแบบแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ
ตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)

เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้

(ค)

เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการสั่ง
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย (Underwriting
Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
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5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,500,000 บาท ไมรวมภาษีที่เกี่ยวของ โดยจะชําระภายใน 3 วัน นับ
แตวันปดการเสนอขาย
5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหุน ที่บริษัทจะไดรับ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.50 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ (ไมรวมภาษีที่เกี่ยวของ)
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ
5.4

250,000,000

บาท

10,429,800

บาท

239,570,200

บาท

2.40

บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*

50,000

บาท
บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

200,000
22,800

คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

165,000

บาท

50,000

บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

150,000

บาท

คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย

7,500,000

บาท

คาใชจายอื่น ๆ** โดยประมาณ

2,292,000

บาท

10,429,800

บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย*

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

บาท

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

วิธีการขอรับ ขอมูลสรุป หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะตอง
แนบขอมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนกับใบจองซื้อหลักทรัพยใหกับผูจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
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สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่
สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ไดตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท
ใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ.
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท
ใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
(1) ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 35,000,000 หุน และ (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน
65,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ในการขายสูงสุด
ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูจองซื้อรายยอยเนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวนจํากัด
ไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง

5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท คราวน เทค แอดวานซ
จํากัด (มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณ
ของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

สวนที่ 3 หนาที่ 8

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

5.7

วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ
ลงนามรับ รองสํา เนาถูก ต อ ง หรื อ ในกรณีที่ ไ มมี สํา เนาบั ต รประจํ า ตัว ประชาชน ใหแ นบสํ า เนา
ทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัย
อยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยัง
ไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสํา คั ญของนิติบุคคล (ถามี) พรอ มแนบ
สําเนาบั ตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไมหมดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป
กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว
หรือสําเนาหนังสื อเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรอง
โดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ
(จ) กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือตางดาว เปนผูที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือ
เปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อดังกลาวไม
จําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
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รายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ฉ) กรณีผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 และทั้งนิติ
บุคคลที่เปนผูจองซื้อดังกลาว และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นิติบุคคลที่เปนผู
จองซื้อ และกรรมการที่เปน ผูลงนามในเอกสารดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน นิติบุคคลที่เปน
ผูจองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารดังกลาวจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแก
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ช) การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ซึ่งผานขั้นตอนการ
รูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer& Customer
Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมี
การควบคุมดูแลการจองซื้อผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจอง
ซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาได
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ซ) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัด
จําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบัน ทึกเทปที่
รัด กุมเพียงพอ และผู จองซื้อตองยืน ยั นวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ การเสนอขายหุนเพิ่มทุน ใน
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจอง
ซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะจัดใหมีหนังสือชี้
ชวนในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
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-

ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผู
จองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงิน
ที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถ
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผานเว็บไซต (Website)
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีเงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือ
ชี้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกลาว
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจอง
ซื้ อ ผ า นทางโทรศั พ ท บั น ทึ ก เทป ต อ งบั น ทึ ก คํ า สั่ ง การจองซื้ อ ผ า นระบบที่ ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยจัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผู
แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
(ฌ) หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน หรือผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได
ผูจองซื้อสามารถทําการจองซื้อตามวิธีการจองในขอ 5.7.1 (1) ขอ (ก) – (ฉ) ได
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน สาขา เว็บไซต (Website) และผานทางระบบโทรศัพทบันทึกเทป
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
- กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ 2557
- กรณีจองผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
09.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ
- กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ 2557
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้
(3.1) ผู จ องซื้ อ จะต อ งชํ า ระเงิ น ค า จองซื้ อ ครั้ ง เดี ย วเต็ ม จํ า นวนที่ จ องซื้ อ โดยชํ า ระเป น เงิ น โอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่
ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใ หโ อนเงินเพื่อชํ าระคา ภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) ในกรณี ที่ ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ตั ด เงิ น จากระบบเงิ น โอนอั ต โนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไม
ผาน ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเขา
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บัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เทานั้น พรอมสงหลักฐานการโอน
เงินมายังผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีของบริษัทตอไป
(3.3) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดมีบัญชีจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ
หลักทรัพยดวยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 หรือผูจองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แตไมสามารถชําระเงินคา
จองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยได ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อ
หุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมี วิธีการชําระเงินดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
และวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เช็ค แคชเชียรเช็ค
(หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่
20 กุมภาพันธ 2557 หรือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตอง
เปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหลง
วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
และในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ
เทานั้น
- ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จายผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู
และเบอร โ ทรศั พ ท ที่ ติ ด ตอ ได ไ ว ด า นหลั ง โดยผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย แ ต ล ะรายจะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัทตอไป
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตาม
ขอ (3) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวใน
ขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ 2557 ยกเวนผูจองซื้อ
ผานทางระบบออนไลน (Online) และผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซื้อผานเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
(5) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชาํ ระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1)-(4)
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
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(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจ อง
ซื้อเป นนิ ติ บุ คคล ใบจองซื้ อหุ นจะต องลงนามโดยผู มี อํ านาจลงนามผู กพั นของนิ ติ บุ คคลนั้ นพร อม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่
ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป
กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจาหนาที่ Notary Public
และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ
(จ) กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือตางดาว เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
หรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อ
จะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และ
ชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อ
เปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
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(ฉ) กรณีผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 และทั้งนิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อดังกลาว และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารได
ผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และกรรมการที่เปนผูลงนาม
ในเอกสารดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และSuitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เปนผูลง
นามในเอกสารดังกลาวจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
ถู ก ต อ ง ครบถ ว น และชั ด เจน พร อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผู จ องซื้ อ ให แ ก ผู จั ด การการจํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ วันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ 2557
(3) ผูจองซื้อตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
21 กุมภาพันธ 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตอง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดย
หากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 หรือ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียร
เช็ ค หรื อ ดร า ฟท ให ล งวั น ที่ ภ ายหลั ง วั น ที่ ห นั ง สื อ ชี้ ช วนมี ผ ลใช บั ง คั บ แต ไ ม เ กิ น วั น ที่ 21
กุมภาพันธ 2557
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 และ
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 พรอมทั้งเขียน
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ชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีชื่อของบริษัทตอไป
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3)
มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20-21 และ 24
กุมภาพันธ 2557
(5) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (1)-(4)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย

5.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
หุนนั้น จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุนที่จองซื้อผานตนเอง โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปด
การจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสง
เช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีก
ตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวใน
ใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
หุนนั้น จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อที่จองซื้อผานตนเอง
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โดยจ า ยเป น เช็ ค ขี ด คร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู จ องซื้ อ ตามชื่ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ และจั ด ส ง ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณี
ที่ไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่
ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อ
หุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงิน
คาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดการ
สูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคา
จองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อ
ดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน
14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมีสิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหาย
ใดๆ จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อหุนไมมาติดตอขอรับเช็คคืน
(4) ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิ ดเหตุการณตามที่ร ะบุในขอ 5.3.1 เงื่อ นไขการจัดจํา หนา ยหลักทรัพย และผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัด
จําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(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
เงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวา
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ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใด ๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผู
จองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯเริ่มทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถ
ขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสาม
กรณี ดังนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงค
ที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทจะ
ดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐาน
การฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไวในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีท่ีผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น
แลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ ตามขอ 5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคที่จะฝากหุนของตนเองไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “ บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่
ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผู
จองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผู
จองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหุนสามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใช
เวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันภายในวันที่
หุนสามัญของบริษัท เริ่มทําการซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพย
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบ
หุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวใน
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ใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของ
บริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 5.10.2 ใหแกผูจองซื้อแทน
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