บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ (Initial Public Offering) เป็นกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญของ บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิด
เป็นร้อยละ 25.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัทภำยหลังกำรเสนอขำยในครั้งนี้ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
ผู้เสนอขำย
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
จำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำย

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
รำคำเสนอขำยหุ้นละ
มูลค่ำรวมของหุ้นสำมัญที่เสนอขำย
ระยะเวลำจองซื้อ
1.2

: บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
: หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั
: ไม่เกิน 70,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของจำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ ำ ยได้ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ภำยหลั ง กำรเสนอขำยหุ้ น ต่ อ
ประชำชนในครั้งนี้
: 0.50 บำท
: 2.80 บำท
: 196 บำท
: ตั้งแต่เวลำ 9.00 – 16.30 น. ของวันที่ 21-23 กรกฎำคม 2557

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งนี้ เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนและนักลงทุนทั่วไป ผ่ำน
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 โดยมีสัดส่วนในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้
ประเภทนักลงทุน

จานวนหุ้น

เสนอขำยต่อบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนสถำบัน

55,000,000 หุ้น

เสนอขำยต่อผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท

15,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละ
ประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.5 โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ
เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้
ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
กำรจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงกำรจัดสรรหุ้นต่อผู้ลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็นกำรทั่วไป เนื่องจำกหุ้น
ที่จัดสรรในกำรเสนอขำยครั้งนี้มีไม่เพียงพอสำหรับกำรเสนอขำยเป็นกำรทั่วไป
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ในกำรพิจำรณำประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตำมนิยำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
บุคคลทั่วไป

หมำยถึง บุคคลธรรมดำและ/หรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมที่
ระบุไว้ด้ำนล่ำง แต่เป็นผู้มีอุปกำรคุณที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิชธน
กิจ บริษัทคู่ค้ำ ผู้ให้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ และ
ผู้แนะนำธุรกิจด้ำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือวำณิชธนกิจ หรือผู้ที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำ
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผู้จัดกำรกำรจั ดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งที่ติดต่อใน
ปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คำดว่ำจะได้ติดต่อในอนำคต หรือบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ำย และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเป็นต้น ทั้งนี้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรมิให้มีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง กรรมกำร
ผู้ บ ริ ห ำร ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ ผู้ มี อ ำนำจควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ่ ของตนเอง และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์
ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ได้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึง
กองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื้อ
ทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตำม ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหำคม
พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่
ทจ.29/2551 เรื่องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับ
ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ลงทุนสถาบัน

หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่จองซื้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่ำนั้น ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วน
บุคคล หรือเพื่อกำรจัดกำรโครงกำรลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
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(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติ
บุคคลอื่นที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมำยถึง
1. บุคคลธรรมดำและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ควำมช่วยเหลือในทำง
ใดๆไม่ ว่ ำ โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม แก่ บ ริ ษั ท ฯ รวมถึ ง บุ ค คลธรรมดำและ /หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี
ควำมสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ เช่น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ คู่สัญญำ ผู้จัดหำสินค้ำ
บริษัทคู่ค้ำ สถำบันกำรเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ให้กำรสนับสนุนข้อมูลทำงธุรกิจ ผู้
แนะนำลูกค้ำและธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คำดว่ำจะได้ติดต่อ
ในอนำคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว
2. บุคคลธรรมดำและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯต้องกำรชักชวนให้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ
ต่อไปในอนำคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว และพนักงำนหรือที่ปรึกษำของนิติบุคคล
ดังกล่ำวด้วย
3. บุคคลธรรมดำและ/หรื อนิ ติบุ คคลที่ บริษั ทฯพิจ ำรณำแล้ วว่ำ สำมำรถทำคุณประโยชน์ ให้ค วำม
ช่วยเหลือ ให้ คำแนะนำไม่ว่ ำทำงตรงหรือ ทำงอ้อ ม แก่บ ริษั ทฯ ในกำรประกอบธุ รกิ จได้ ทั้ งใน
ปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอำนำจควบคุม หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้นทั้งในปัจจุบันและในอนำคต
4. บุค คลธรรมดำและ/หรื อนิ ติ บุค คลที่มี ค วำมสั ม พัน ธ์อั นดี กั บกรรมกำรหรือ ผู้ บริ หำรของบริษั ท ฯ
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว
ผู้มีอุปกำรคุณดังกล่ำวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุในข้อ 5.2 เท่ำนั้น โดยผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ สำมำรถจองซื้ อหุ้นได้ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ
5.7.2 ทั้งนี้ กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรหุ้นให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทฯ
หรือกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด ตำมที่กำหนดในประกำศ
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คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำยและกำรจัดสรรหลักทรัพย์ ที่ออก
ใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
การเสนอขายหุ้ นในครั้ง นี้ มิไ ด้ เ ป็นการเสนอขายต่อ ผู้ ลงทุ นรายย่อ ยหรื อ ประชาชนเป็ นการทั่ ว ไป
เนื่องจำกจำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครั้งนี้มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปในวงกว้ำง
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯที่เสนอขำยในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของ
บริษัทฯ ทุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะนำหุ้นสำมัญที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับ ทรำบผลกำร
พิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกำรนำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังมีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตำม
เกณฑ์รับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (profit test) เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2556 ให้พิจำรณำรับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่
จะนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้ตำมข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2546
(รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ) เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรำยย่อย ซึ่งบริษัทฯ
จะต้องมีผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำยและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดย
ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ำยหุ้นสำมัญต่อ
ประชำชนแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยกำรถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรำยย่อย และ
บริ ษั ท ฯ จะด ำเนิ น กำรให้ ต ลำดหลั ก ทรั พ ย์ รั บ หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอต่อไป

1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่
เกี่ยวข้องขำยหุ้นและหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทั้งที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ สั่งห้ำมผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ นำหุ้นสำมัญของตน
จำนวนรวมกันเท่ำกับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นสำมัญ
ดังกล่ำวออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยภำยหลังจำกวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน
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บุคคลที่ถูกสั่งห้ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือ
หลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมขำย และสำมำรถขำยส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิ และผลประโยชน์ที่บริษัท
พึงได้รับตำมกฎหมำย
กำรโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลำยมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ
โอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน กำรโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคำร้องของให้
ลงทะเบียนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภำยนอกได้เมื่อนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้น แล้ว เมื่อ
นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่ำกำร.โอนหุ้นถูกต้องตำมกฎหมำย ให้นำยทะเบียนหุ้นของบริษัท ลงทะเบียนกำร
โอนหุ้นภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หำกกำรโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นำยทะเบียนหุ้นของบริษัท
แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภำยใน 7 วัน
ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลักทรัพย์ที่
ซื้อขำยในศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ (OTC) และหรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ล่วงหน้ำ (Futures) ให้กำรออกใบหุ้นของ
บริษัทและกำรโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เป็นกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) จึง
ไม่มีรำคำตลำดของหุ้นดังกล่ำว วิธีกำรกำหนดรำคำเสนอขำยในครั้งนี้คือ วิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำดที่สำมำรถ
อ้ำงอิงได้ (Market Comparable Approach) โดยพิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to
Earning Ratio: P/E) ของบริษัทฯ เทียบเคียงกับอัตรำส่วนรำคำต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ซึ่งข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย มีดังนี้
รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครั้งนี้เท่ำกับ 2.80 บำทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรำส่วนรำคำต่อหุ้นต่อกำไร
สุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 13.14 เท่ำ โดยคำนวณจำกกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสุด (ตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี
2556 ถึงไตรมำส 1 ปี 2557) ซึ่งเท่ำกับ 57.52 ล้ำนบำท หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมด 270,000,000 หุ้น (Fully
diluted) จะได้กำไรสุทธิเท่ำกับ 0.21 บำทต่อหุ้น
โดยอัตรำส่วนรำคำต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่
วันที่ 17 กรกฎำคม 2556 ถึงวันที่ 16 กรกฎำคม 2557 ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 34.50 เท่ำ
อย่ำงไรก็ตำม อัตรำส่วนรำคำต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ำยคลึงกับบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎำคม 2556 ถึงวันที่ 16 กรกฎำคม 2557 มีรำยละเอียดดังนี้
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

P/E สูงสุด

P/E ต่าสุด

P/E เฉลี่ย

ผู้ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติก PE และ PPประเภท
ขวดและฝำ และชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับยำนยนต์

17.27

10.01

12.23

บมจ. พลำสติ ค และหี บ ห่ อ รับจ้ำงผลิตบรรจุภัณฑ์ทำจำกพลำสติกประเภทขวดและฝำ
ไทย
และชิ้นส่วนพลำสติกในรูปแบบต่ำงๆ

11.55

9.13

10.36

บมจ. ปัญจวัฒนำพลำสติก

ที่มำ: SETSMART
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อย่ำงไรก็ดี อัตรำส่วนรำคำต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่ำวคำนวณจำกผลกำรดำเนินงำนในอดีต โดยยังไม่
พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจลงทุน
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

5.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจอง
ซื้อหุ้นและวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุ ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้ได้ตำมควำม
เหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทั้งนี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน
อย่ำงเป็นธรรม เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ กระทำผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2
5.2.1

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
999/9 อำคำรสำนักงำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21 และ25
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสำร 0-2658-6862

5.2.2

ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสำร 0-2696-0099
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
25 อำคำรอัลม่ำลิงค์ ชั้น 12 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน)
175 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสำธรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1888 0-2285-1666 0-26709291-3 โทรสำร 0-2285-1905
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
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2/4 อำคำรนำยเลิศทำวเวอร์ ชั้น 2 และชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-268-8888 โทรสำร 0-2256-0250 0-2256-0284
(หำกไม่ได้ กล่ำ วถึง ผู้จัด กำรกำรจั ดจำหน่ำ ยและรับ ประกั นกำรจำหน่ำ ยหรื อผู้จั ดจำหน่ำยและรับประกั นกำร
จำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ รวมเรียกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยว่ำ “ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์”)
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5.3
5.3.1

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัทฯ ตกลงมอบหมำยให้ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขำยหุ้นบุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนสถำบันและผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ จำนวน
70,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้ำนหุ้น) ในรำคำหุ้นละ 2.80 บำท ตำมสัดส่วนกำรจัดสรรตำมที่ปรำกฏในข้อ 1.2 โดยผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้น ในลักษณะรับประกันผลกำรจัดจำหน่ำยอย่ำง
แน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยหุ้น (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement) กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือ
(2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมืองทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครั้งนี้ หรือ
(3) เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
(4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงำนรำชกำร
สั่งระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้
ทั้งนี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญข้ำงต้นจะ
เป็นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัด จำหน่ำยและรับประกัน กำรจำหน่ำ ย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครั้งนี้จำกเหตุข้ำงต้น หรือ
เหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรคืนเงินจอง
ซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรำยที่จองซื้อหุ้นสำมัญตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.8

5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ ตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ให้แก่
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และรับประกันกำรจัดจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,900,000 บำท
โดยจะชำระตำมวิธีกำรที่ตกลงกับบริษัทฯ
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5.3.3

ประมาณการจานวนเงินที่บริษัทฯจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์
หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.80 บำท
หักค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์โดยประมำณ
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
จำนวนเงินทีจ่ ะได้รับ (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ)โดยประมำณ
จำนวนเงินทีจ่ ะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ)โดยประมำณ

5.3.4

196,000,000 บำท
4,900,000 บำท
191,100,000 บำท
2.73 บำท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยประมำณ1
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้ สิ้น

50,000
167,776
4,900,000
72,600
2,862,325
8,052,701

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

หมำยเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
1
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ หมำยถึง ค่ำที่ปรึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น

5.4

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎำคม 2557 จนถึงวันสิ้นสุดกำรเสนอขำย ตั้งแต่เวลำ 9.0016.30 น. ในวันทำกำรของสำนักงำนและแต่ละสำขำของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎำคม 2557 จนถึงวันสิ้นสุดกำรเสนอขำย ตั้งแต่เวลำ
9.00-16.30 น. ในวันทำกำรของสำนักงำนและแต่ละสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลไม่แตกต่ำงไปจำกหนังสือชี้ชวนที่ยื่น
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จำก website ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ http://www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำกำร
จองซื้อหุ้นสำมัญ

ส่วนที่ 3 หน้ำ 9

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

5.5

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรมิให้มีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้
ได้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ฯ รวมถึง
กองทุนรวมซึ่งบริษัทฯหรือกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทฯถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกำรจัดสรร
หุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื้อทั้งหมด ทั้ง นี้ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำร
จัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ) บริษัทฯมี
วัตถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนสถำบัน จำนวน
55,000,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในกำรเสนอขำยหุ้นให้กับ
บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยจะเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อทำให้กำรจอง
ซื้อหุ้นในครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
(ก)

วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จานวน 55,000,00 หุ้น
กำรจัด สรรหุ้น สำมัญ ให้แ ก่บุ คคลทั่ว ไป/ผู้ลงทุน ประเภทสถำบัน นั้น ให้อ ยู่ในดุลยพิ นิจของผู้จั ด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยกำรจัดสรรจะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆอันได้แก่ ปริมำณกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือ กำรมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้ำนวำณิชธนกิจ หรือด้ ำนอื่นๆกับผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ เป็นต้น และหำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภท
สถำบัน ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจอง
ซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถำบัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ

(ข)

วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จานวน 15,000,000 หุ้น
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของบริษัทฯ โดย
จะทำกำรจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
ให้ กั บ บุ ค คลใดก็ ไ ด้ และหำกยอดจองซื้ อ ของผู้ มี อุ ป กำรคุ ณของบริ ษั ท ฯครบตำมจำนวนที่ กำหนดแล้ ว
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้น
ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
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5.6

วันและวิธีการจอง การชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น
รำยละเอียดวิธีกำรจองและกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นมีดังต่อไปนี้

5.6.1

สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถำบัน จะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1)

การจองซื้อโดยการส่งใบจอง พร้อมเอกสารประกอบ
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น
โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้ อ
ดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้
แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้
จองซื้อเป็นผู้เยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำหรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง)
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือ
เดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์
จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย)
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของ
ผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำม
เป็นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation)
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคั ญของนิติ บุค คล (ถ้ำ มี) พร้อ มแนบสำเนำใบต่ ำงด้ำ ว หรื อสำเนำหนั งสื อเดิน ทำง
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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นอกจำกนี้ ผู้จองซื้อต้องแนบแบบสอบถำม Suitability Test (แบบประเมินควำมสำมำรถในกำร
รับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน ) ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ ในกรณีที่ ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ร้องขอ และผู้จองซื้อดังกล่ำวจะต้องกรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบ
สถำนะ FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่
ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซื้อประสงค์ที่จะฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600
(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 9.00-16.30 น. ของวันที่ 21-23 กรกฎำคม
2557
(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 21 กรกฎำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 9.00-16.30 น หรือก่อน
เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎำคม 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ โดย
ชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ”เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำร โดย
ให้ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2557 หรือวันที่ 22 กรกฎำคม 2557 และชื่อเจ้ำของเช็คต้อง
เป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติ
จะกระท ำได้ เ ฉพำะผู้ จ องซื้ อ ที่ ไ ด้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ กั บ ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำผูกพัน
โดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
2) หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 22 กรกฎำคม 2557 หลังเวลำ 12.00 น. และในวันที่ 23
กรกฎำคม 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น
เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System’ หรือ
“ATS”) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ (ก) กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำย
ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยหลั ก ทรั พ ย์ พ ร้ อ มทั้ ง เขี ย นชื่ อ นำมสกุ ล ที่ อ ยู่ แ ละเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ไว้
ด้ำนหลัง (ข) กำรโอนเงิน ให้โอนเงินเข้ำบัญชีจองซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ซึ่งผู้จอง
ซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่ บัญ ชีจองซื้อ ได้จ ำกผู้จัด จำหน่ำยหลั กทรั พย์ ที่ ผู้จองซื้ อ
ประสงค์จะจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วน
ของตนให้แก่บริษัทต่อไป
(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตำมข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมข้อ 5.7.1 (ค) มำยื่น
ควำมจำนงในกำรจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมสถำนที่
ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลำ 9.00-16.30 น. ของวันที่ 21-23 กรกฎำคม 2557โดยในกำร
จองซื้อ เจ้ำหน้ำที่รับจองซื้อจะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้
จองซื้อ
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(จ) ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรำย
เข้ำบัญชีของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และอำจจะพิจำรณำตัดสิทธิกำรจองซื้อ
หุ้ น สำมั ญ ของผู้ จ องซื้ อ รำยที่ ธ นำคำรไม่ สำมำรถเรี ย กเก็ บ เงิ น ตำมเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื
อดร๊ำฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.7.1 (ก)-(ง) ได้
(2)

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อจะต้อง
เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้อ
5.2 ซึ่งผ่ำนขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจอง
ซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุม
เพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน
(Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่ำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน
ในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่ำว
โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ำยหลัก ทรัพย์จะจัด
ให้มีหนังสือชี้ชวน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
(ข) ผู้จ องซื้ อ สำมำรถจองซื้ อ ได้ ที่เ ว็ บ ไซต์ ข องผู้จั ด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรั พ ย์ ต ำมที่ ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 5.2
ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎำคม 2557 ถึง 18.00
น. ของวันที่ 22 กรกฎำคม 2557
(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะดำเนินกำรเรียกเก็บเงินจำกบัญชีผู้ จองซื้อทุกรำย และ
อำจจะพิจำรณำตัดสิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อรำยที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ แต่ละรำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้
จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (2) (ก)-(ค) ได้
(ฉ) หำกผู้จองซื้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสำมำรถทำกำรจองซื้อ
ตำมวิธีกำรจองในข้อ 5.7.1 (1) ได้

(3)

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
(ก) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภท
อื่ น ๆ กั บ ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ผ่ ำ นขั้ น ตอนกำรรู้ จั ก ลู ก ค้ ำ และตรวจสอบเพื่ อ ทรำบ
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ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อ
ต้องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์
และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่ำว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสำร
ใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน ในเว็บไซต์
(Website) ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตำมดังนี้
(ข) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องแจ้งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้แก่ผจู้ องซือ้
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ ต้อง
ชำระ กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผู้จองซื้อสำมำรถ ศึกษำ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือจำกหนังสือชี้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
(ค) ผู้แนะนำกำรลงทุ นของผู้จัดจำหน่ำ ยหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปีเกิด ธนำคำรที่ใช้ชำระโดยวิธี เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์หรือชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็นต้น
(ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่ำว
(จ) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียดกำรจองซื้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งกำรจองซื้อผ่ำนระบบที่ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำร
ลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื้อผ่ำนระบบ
(ฉ) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 9.00-16.30 น. ของวันที่ 21 – 22 กรกฎำคม
2557
(ช) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะดำเนินกำรเรียกเก็บเงินจำกบัญชีผู้จองซื้อทุกรำย และ
จะตัดสิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อรำยที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (3) (ก)-(ช) ได้
(ญ) หำกผู้จองซื้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสำมำรถทำกำรจองซื้อ
ตำมวิธีกำรจองในข้อ 5.7.1 (1) ได้
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5.6.2

สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่ม
เป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนำมโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร้ อ มประทั บ ตรำส ำคั ญ ของบริ ษั ท (ถ้ ำ มี ) และแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบ
สำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น
ที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และสำเนำทะเบียน
บ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงที่
ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่เป็นผู้เยำว์จะต้องแนบหลักฐำนที่
แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นนิติ
บุคคลหรือสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอง
ซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ
หนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นนิติ
บุคคล สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งบริษั ท (Certificate of Incorporation)หนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับและสำเนำหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล
(ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
นอกจำกนี้ ผู้จองซื้อต้องแนบแบบสอบถำม Suitability Test (แบบประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรรับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน ) ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ ในกรณีที่
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ และผู้จองซื้อดังกล่ำวจะต้องกรอก
แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริกำรของศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จ ะฝำกหลั กทรัพ ย์ในบัญชีข องบริษัท ผู้ออกหลัก ทรัพ ย์
สมำชิกเลขที่ 600
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(ข) ผู้จ องซื้ อ สำมำรถจองซื้อ ได้ ที่สำนั กงำนและสำขำของผู้ จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรั บประกัน กำร
จำหน่ำยเท่ำนั้น ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือตั้งแต่เวลำ 9.00-16.30 น.
ของวันที่ 21-23 กรกฎำคม 2557
(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 21 กรกฎำคม 2557 หรือก่อนเวลำ 12.00น. ของวันที่ 22
กรกฎำคม 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่
เรียกว่ำ”เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยให้ลงวันที่ 21กรกฎำคม 2557 หรือวันที่ 22
กรกฎำคม 2557 และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระเงิน
ค่ำจองซื้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขำย
หลักทรัพย์กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินกำร
แจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่ำวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
2) หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 22 กรกฎำคม 2557 หลังเวลำ 12.00 น. และในวันที่ 23
กรกฎำคม 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงิน
โอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”)
เท่ำนั้น
(ง) ทั้งนี้ (ก) กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อ มสั่งจ่ำยผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพ ท์ที่ติ ดต่ อไว้ ด้ำ นหลั ง (ข) กำรโอนเงิ น ให้โ อนเงิน เข้ ำบัญ ชีจ องซื้ อหุ้ นของผู้ จัดจ ำหน่ำ ย
หลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้ อได้จำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดย
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจะดำเนินกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื้อในส่วนของตนให้แก่
บริษัทต่อไป ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตำมข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมข้อ 5.7.2 (ค)
มำยื่ น ควำมจ ำนงในกำรจองซื้ อ หุ้ น และช ำระเงิ น ค่ ำ จองซื้ อ หุ้ น ได้ ที่ ผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลำ 9.00-16.30 น. ของวันที่ 21
กรกฎำคม 2557
(จ) ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผู้จองซื้อ
ทุกรำยเข้ำบัญชีของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัด
สิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็คหรื
อดร๊ำฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจองซื้อและ
ขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้
จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.7.2 (ก)-(ง) ได้
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5.7
5.7.1

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขาย
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนประเภทสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.7.2

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของบริษัทฯ

5.8
5.8.1

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรรำย
นั้นๆ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นแก่ผู้ที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่
ไม่ได้รับกำรจัดสรร โดยจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วันนับจำกวันที่สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ทั้งนี้ใน
กรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำร
จองซื้อ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวจะต้อง
ทำกำรชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้
รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วัน ดังกล่ำว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่ำจองซื้อทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำ
จองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับเงินจอง
ซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำร
สูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว

5.8.2

ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่
ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื้อรำยนั้นๆ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นแก่ผู้จอง
ซื้อผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้ผู้ที่จองซื้อที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนที่จอง
ซื้อ โดยจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะ สั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
คืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้น
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่ำจองซื้อทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็ค
คืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อ
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ได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.8.3

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่ องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตาม
เช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อรำยนั้นๆ จะดำเนินกำร
คืนเช็คค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรอันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อหุ้น
ตำมเช็คค่ำจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่ำวต้องติดต่อขอรับเช็ค
ฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำ
กำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี

5.8.4

กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น
กำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่บริษัทฯและ/หรือผูจ้ ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ใช้สิทธิ
ยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ำยหุ้นตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญำแต่งตั้งผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นของบริษัทฯ ให้ถือว่ำผู้จองซื้อทุกรำยได้ใช้สิทธิยกเลิกกำร
จองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทฯต้องระงับ และ/หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
และ/หรื อ ไม่ สำมำรถส่ ง มอบหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ สนอขำยได้ ผู้ จ องซื้ อ มี สิท ธิ จ ะยกเลิ ก กำรจองซื้ อ
หลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วันที่เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รำยที่รับจองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อดังกล่ำว จะดำเนินกำร
ให้มีกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจอง
ซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้น
โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงิน
ค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตรำร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วัน
ดังกล่ำว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่ำจองซื้อแล้วตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำก
ได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือ
ว่ำผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำย
ใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้
ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
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5.9

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) เป็นนำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัท และให้บริกำรรับฝำกใบหลักทรัพย์ที่จองซื้อในกำรเสนอขำยครั้งนี้แล้ว กล่ำวคือ ผู้
จองซื้อสำมำรถใช้บ ริกำรของศู นย์รับฝำกหลักทรั พย์ และเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหลั กทรัพย์ (scripless
system) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai) ซึ่ง แตกต่ ำ งจำกกรณี ที่ ผู้ จองซื้ อจะขอรั บ ใบหลั ก ทรั พ ย์ โดยผู้จ องซื้อ หลั กทรั พ ย์จ ะไม่สำมำรถขำย
หลักทรัพย์ได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกว่ำจะได้รับใบหลักทรัพย์
ดังนั้น ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปในครั้ งนี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้
บริษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณี ที่ผู้จองซื้อประสงค์จ ะขอรั บใบหลั กทรัพ ย์ โดยให้ออกใบหลั กทรัพ ย์ในนำมของผู้จองซื้ อ นำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท คือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะทำกำรส่งมอบใบหลักทรัพย์ต ำมจำนวนที่
ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อภำยใน 15 วันนับจำกวันปิดทำกำรจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์
ที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จนกว่ำจะได้รับใบหลักทรัพย์ ซึ่งอำจจะได้รับ
ภำยหลังจำกที่หลักทรัพย์ของ บริษัทได้รับอนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai)แล้ว
(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำก
หลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทคือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบัน ทึกยอดบัญชีจำนวน
หลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหลักทรัพย์อยู่และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วัน
นับจำกวันปิดกำรจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่
ผู้จองซื้ อฝำกไว้ ในกรณี นี้ ผู้ที่ ได้ รับกำรจัด สรรจะสำมำรถขำยหลั กทรั พย์ ที่ไ ด้รับ กำรจั ดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์ฯอนุญำตให้หลักทรัพย์ของบริษัททำกำรซื้อขำยได้
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เลือกให้บริษัทฯดำเนินกำรตำมข้อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้อง
ตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อ ดัง
มีรำยละเอียดและวิธีกำรตำมข้อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้
บริษัทฯจะดำเนินกำรนำหลักทรัพย์ที่ได้รับกำรจัดสรรฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วันนับจำกวัน
ปิ ด กำรจองซื้ อ ในกรณี นี้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรรจะสำมำรถขำยหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรรในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และหำกผู้จองซื้อต้องกำรจะถอนหลักทรัพย์ออกจำกบัญชีของบริษัทผู้ออก
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หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำร
ถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ กำรถอนหลักทรัพย์ที่ฝำกไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝำก
หลักทรัพย์ในบัญชีดังกล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภำยในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ทั้งนี้ หำกผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุ้นในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 5.9 (ค) ให้แก่ผู้จองซื้อ
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