สวนที่ 3

ขอมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Takuni Group Public
Company Limited ที่ตั้งสํานักงานใหญ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160 ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย
ดังนี้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

: 100,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

ระยะเวลาเสนอขาย

: [

มูลคาที่ตราไว

: หุนละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขายตอประชาชน

: หุนละ [

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : [
1.2

]
] บาท

] บาท

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนผานผูจัด
จําหนายหลักทรัพย จํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ [ ] บาท ซึ่งมีสัดสวนการเสนอขายเปน
ดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

[

] หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

[

] หุน

ทั้ ง นี้ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติ
บุคคลทั่วไปที่เปนหรือเคยเปนลูกคา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย
ลูกคาดานวาณิชธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน
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บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปน
ตน หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งที่เคยติดตอ ติดตอในปจจุบัน หรือผูที่
คาดวาจะไดติดตอในอนาคต และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือ
พนักงานของบุคคลขางตน ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรร
ใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง รวมทั้งผู
ที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ.
70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนให
เปนลูกคาในอนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1
และรวมถึงผูมีอปุ การคุณของที่ปรึกษาทางการเงินดวย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1.

ธนาคารพาณิชย

2.

บริษัทเงินทุน

3.

บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

4.

บริษัทเครดิตฟองซิเอร

5.

บริษัทประกันภัย

6.

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น

7.

ธนาคารแหงประเทศไทย

8.

สถาบันการเงินระหวางประเทศ

9.

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

10.

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

11.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

12.

กองทุนรวม

13.

ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
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ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
5.2.1
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับ
บริษัท เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา พันธมิตรทางการคา ผูมีความสัมพันธทางการคา สถาบันการเงินที่
ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอใน
ปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะได ติดตอในอนาคต รวมถึงพนักงานของบริษัท และในกรณีที่เปนนิติ
บุคคลจะรวมถึง ผูถือ หุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ซึ่งจะจองซื้อหุน ผา น
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนา ยตามที่ระบุไ วในขอ 5.2.1 ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออก
ใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 100,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่ง
บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2557 ให พิ จ ารณารั บ หุ น ของบริ ษั ท เป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย น โดยบริ ษั ท จะดํ า เนิ น การให รั บ หุ น เป น
หลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้งนี้บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน ”ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่
24 มีนาคม 2546 เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผู
ถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวา รอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่
ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทไดจําหนาย
หุนสามัญตอประชาชน ซึ่งทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัท
จะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป

2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัทจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัท จะกระทํามิได
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวน
เกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
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การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอน
หุนแลว แตจะใชยนื ยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอน
หุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัท
จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ [ ] บาท คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอ
หุนเทากับ [ ] เทา ซึ่งคํานวณจากผลประกอบการ [ ] ของบริษัทซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ [ ] ลานบาท เมื่อหาร
ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้เทากับ 350 ลานหุน (Fully Diluted)
จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ [ ] บาท โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนที่เสนอขายดังกลาวคิดเปนอัตรา
สวนลดรอยละ [ ] จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวง
เวลาระยะเวลา [ ] เดือน ตั้งแตวันที่ [ ] จนถึงวันที่ [ ] ซึ่งมีคาเทากับ [ ] เทา ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอ
กําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของบริษัทที่
จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ ในการประเมินดังกลาวพิจารณาโดยใชราคาเฉลี่ยของหุนที่มี
การซื้อขายยอนหลังในชวงระยะเวลา [ ] เดือน ตั้งแตวันที่ [ ] จนถึงวันที่ [ ] และหารดวยอัตรากําไรสุทธิ
ตอหุนในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งผลการประเมินดังกลาวมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
บริษัท

4.

หมวดธุรกิจ

ตลาดรอง
ที่จด
ทะเบียน

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-
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ราคาเฉลี่ย
(บาท)

กําไรสุทธิตอหุน
สําหรับงบการ
เงินงวด [ ]

P/E
(เทา)
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5.

การจอง การจําหนายและการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขาย
หุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)ในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[

]

5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

5.3

[

]

[

]

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุใน
ขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชน
จํานวน 100,000,000 หุน ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงการ
จําหนายหุนใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดย
ในการเสนอขายครั้งนี้เปนการจัดจําหนายแบบรับประกันผลการจําหนายแบบแนนอน (Firm
Underwriting)
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนาย
หุนในครั้งนี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่
ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)

เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือ
การเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
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(ค)

เมื่อ มีเ หตุที่ทําใหสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยห รื อ
หนว ยงานราชการสั่ ง ระงับ หรือ หยุดการเสนอขายหลักทรัพ ย หรื อ ไม สามารถสง มอบ
หลักทรัพยที่เสนอขายได

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน
จะเป น ไปตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะกํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจัดจําหนาย (Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและ
จัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ [ ] บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(VAT) โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย

5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ [

5.4

] บาท

[

]

บาท

หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ

[

]

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ

[

]

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ

[

]

บาท

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*

[

]

บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย*

[

]

บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

[

]

บาท

คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

[

]

บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

[

]

บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

[

]

บาท

คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย

[

]

บาท

คาใชจายอื่น ๆ** โดยประมาณ

[

]

บาท

[

]

บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *

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

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษทั
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอ
ขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ.
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน 2552
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและ
การจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ (1)
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย [ ] หุน และ (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน [ ] หุน
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5 (3)
เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใด
สวนที่ 3 หนาที่ 7

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริษัท ทาคูนิ
กรุป จํากัด (มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธ
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 ขอสงวน
สิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื้อ
5.7

วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหถูกตองครบถวน
และชัด เจนพรอมลงลายมือ ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รั บ รองสํา เนาถูก ตอ ง หรือ ในกรณีที่ไ ม มีสํา เนาบั ต รประจํา ตั ว ประชาชน ให แ นบสํ า เนา
ทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่
มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปน
ผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) รวมทั้งแบบสอบถาม
Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการัดจําหนายรองขอ)

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการัดจําหนาย
รองขอ)

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรอง
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สําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดย
ผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการัดจําหนายรองขอ)


(2)

(3)

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํ า นาจลงนามผูก พัน ของนิติ บุค คลนั้น พร อ มลงนามรับ รองสํา เนาถู กต อ ง
รวมทั้ ง
แบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผู
จัดจําหนายและรับประกันการัดจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
[ ]
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการ
ชําระเงิน ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [ ] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
[ ]ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และ
ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วัน
ทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [ ] หรือวันที่ [ ] เทานั้น และชื่อเจาของ
เช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [ ]
หากชําระเปนเงินโอนใหแนบหลักฐานการโอนเงินพรอมการจองซื้อ
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อ
ที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ที่ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ] และในวันที่
[ ] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น พรอมแนบ
หลักฐานการโอนเงิน
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(4)

(5)

(6)

(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอ มสั่ ง จา ยผูจัด จํา หนา ยหลัก ทรัพ ยตามที่ร ะบุไ วใ นขอ 5.2 โดยผู จั ดจํา หน า ย
หลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี [ ]
ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงิน
ค า จองซื้ อ ตามข อ (3) มายื่ น ความจํ า นงขอจองซื้ อ หุ น และชํ า ระเงิ น ได ที่ ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
[ ]
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุก
รายเขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุน
สามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกจอง
ซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามขอ 5.7.1 (1)-(4)

5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหถูกตองครบถวน
และชัดเจนพรอ มลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อ หุนสามัญเพิ่มทุน
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ
สําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณี ที่ ผู จ องซื้ อ เป น ผู เ ยาว จะต อ งแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการัดจําหนายรอง
ขอ)

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนา
ใบตางดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test
ซึ่ ง ลงนามรั บ ทราบผลการประเมิ น โดยผู จ องซื้ อ (ในกรณี ที่ ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจัดจําหนายรองขอ)
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(2)

(3)

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตาง
ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test
ซึ่ ง ลงนามรั บ ทราบผลการประเมิ น โดยผู จ องซื้ อ (ในกรณี ที่ ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการัดจําหนายรองขอ)

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการัดจําหนายรอง
ขอ)
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อได ที่สํา นักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรั บประกัน การ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ]
ผูจองซื้อตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [ ] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวัน ที่
[ ] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และ
ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วัน
ทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [ ] หรือวันที่ [ ] เทานั้น และชื่อเจาของ
เช็ คตองเป นชื่ อเดี ยวกับชื่อผู จองซื้อเท านั้ น และหากชํ าระเป นแคชเชีย รเช็ ค หรื อ
ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับแตไมเกินวันที่ [ ] หาก
ชําระเปนเงินโอนใหแนบหลักฐานการโอนเงินพรอมการจองซื้อโดยผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายไมรับชําระการจองซื้อดวยเงินสด
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อ
ที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคา
ภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวใน
วันจองซื้อ
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(4)

(5)

(6)

5.8

(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ] และในวันที่
[ ] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้นพรอมแนบ
หลักฐานการโอนเงิน
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 โดยสั่งจาย [ ] และกรณีเงินโอน ใหโอนเงินเขาบัญชี [ ] โดยผู จั ด การ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อ
รวมเขา [ ]
ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงิน
คาจองซื้อตามขอ (3) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ]
ทั้ ง นี้ ผู จั ดการการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย จะไม รั บ จองซื้ อ หุ น ทาง
ไปรษณีย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของ
ผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเรียก
เก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียก
เก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (1)-(4)

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่ง ดุลย
พินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผู
จัดจํ าหนา ยหลักทรัพ ยห รือการมีธุ รกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่น ๆ กับ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพย เปนตน
5.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท
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5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
(1)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อ
ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผู
จองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถ
จัด ส ง ได อย า งไรก็ ดี ไม ว า ในกรณี ใ ด ๆ หากได มี ก ารส ง เช็ ค เงิ น ค า จองซื้ อ หุ น คื น ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อ
คืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(2)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรบั การจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวน
ที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไม
ครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน
14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลา
ดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการ
ชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่
ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่สามารถจัดสงได
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคาร
ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
ดังกลาว โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ

(4)

ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนาย
หุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
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(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่ นใดที่ทําใหบริษัท ที่ออกหลักทรัพ ยตองระงับหรื อหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการ
จองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5
วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพย ผูจัดจํา หนา ยหลักทรัพ ยที่รับ จองซื้อ หุน จากผูจองซื้อ หุน ที่ยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแก
ผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน
ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม
สามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจาก
วันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ
หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่
เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจอง
ซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System)
ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตให
หุนสามัญของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะ
ขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งใน
สามกรณี ดังนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผู
จองซื้ อ ประสงค ที่ จ ะฝากหุ น สามั ญ ไว ใ นบั ญ ชี ข องผู อ อกหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง ผู จ องซื้ อ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้
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ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตอง
ตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ ตาม
ขอ 5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดย
ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้ บริษัท
จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชี
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7
วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออก
หลัก ทรั พ ย สมาชิ ก เลขที่ 600
ผูจ องซื้อ สามารถติด ตอ ได ที่ศูน ยรั บ ฝากหลั กทรัพ ย ซึ่ง จะมี
คาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู
จองซื้อ ที่ไ ดรับ การจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญ ที่ไ ดรับ การจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ยไ ด
จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย
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