ส่ วนที่ 3

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ คือ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) มีชื่อเป็ นภำษำอังกฤษ
ว่ำ NCL INTERNATIONAL LOGISTICS Public Company Limited ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ 56/9-10 ซอยตำกสิน
12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหำนคร 10600 ประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้น
สำมัญของบริ ษัท โดยมีรำยละเอียดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดงั นี ้
1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อ ประชำชนภำยใต้ แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลฉบับนี ้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) มีรำยละเอียดดังนี ้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์
จำกัด (มหำชน)

จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขำย

: 95,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 22.62 ของจำนวนหุ้นที่เรี ยกชำระแล้ ว
ทังหมดภำยหลั
้
งกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้

ระยะเวลำเสนอขำย

: []

มูลค่ำที่ตรำไว้

: หุ้นละ 0.25 บำท

รำคำเสนอขำยต่อประชำชน

: หุ้นละ[]บำท

มูลค่ำรวมของหุ้นใหม่ทเี่ สนอขำย : [] บำท
1.2

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนผ่ำนผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ จำนวน 95,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ [] บำท ซึง่ มีสดั ส่วนกำรเสนอขำยเป็ นดังนี ้
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์

: [] หุ้น

เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท

:[] หุ้น

ทัง้ นี ้ ผู้จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นกำรใช้ ดุล ยพิ นิ จ ในกำร
เปลีย่ นแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท เพื่อให้ กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ นี ้ประสบ
ควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
นิยำมที่ใช้ พิจำรณำประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ หมำยถึง ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติ
บุคคลทัว่ ไปที่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ ำ หรื อบุคคลที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ เช่น ลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
ลูกค้ ำด้ ำนวำณิ ชธนกิ จ ลูกค้ ำที่ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิ จ เช่น
บริ ษัทคูค่ ้ ำ ผู้ให้ คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนข้ อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้ ำ/ธุรกิจ เป็ น
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ต้ น หรื อผู้ที่มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ทังที
้ ่เคยติดต่อ ติดต่อในปั จจุบนั หรื อผู้ที่
คำดว่ำจะได้ ติดต่อในอนำคต และในกรณีที่เป็ นนิติ บุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หำร และ/หรื อ
พนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ น ที่จองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรร
ให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทังผู
้ ้
ที่เกี่ยวข้ องของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ.
70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยำยน 2552
(รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
สำหรับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย จะรวมถึง นักลงทุนสถำบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ ำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยต้ องกำรชักชวนให้
เป็ นลูกค้ ำในอนำคตที่จองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1
และรวมถึงผู้มีอปุ กำรคุณของที่ปรึกษำทำงกำรเงินด้ วย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันทีม่ ีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.

ธนำคำรพำณิชย์

2.

บริ ษัทเงินทุน

3.

บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อกำร
จัดกำรโครงกำรลงทุนที่จัดตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรประกอบธุรกิจเงิน ทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

4.

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

5.

บริ ษัทประกันภัย

6.

ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตังขึ
้ ้น

7.

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

8.

สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ

9.

กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

10.

กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร

11.

กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ

12.

กองทุนรวม

13.

ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทังนี
้ ้นักลงทุนสถำบันสำมำรถจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ
5.2.1
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ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบคุ คลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจอันดีกบั
บริ ษัท เช่น ลูกค้ ำ คูส่ ญ
ั ญำ บริ ษัทคูค่ ้ ำ พันธมิตรทำงกำรค้ ำ ผู้มีควำมสัมพันธ์ ทำงกำรค้ ำ สถำบันกำรเงินที่
ติดต่อ ผู้ให้ คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ให้ กำรสนับสนุนข้ อมูลทำงธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้ ำและธุรกิจ ทังที
้ ่ติดต่อใน
ปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อในอนำคต รวมถึงพนักงำนของบริ ษัท และในกรณีที่เป็ นนิติ
บุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หำร และ/หรื อพนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ น ซึ่งจะจองซือ้ หุ้นผ่ำ น
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำ ยและรั บประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ทังนี
้ ไ้ ม่รวมถึงกรรมกำร
ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกันตำมที่กำหนดในประกำศ
สำนักงำน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญของบริ ษัทที่เสนอขำยจำนวน 95,000,000 หุ้นในครัง้ นี ้ มีสิทธิ และผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุ้น
สำมัญเดิมของบริ ษัททุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทจะนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่ง
บริ ษัทได้ ยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มิถนุ ำยน
2557 ให้ พิ จ ำรณำรั บ หุ้น ของบริ ษั ท เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จดทะเบี ย น โดยบริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรให้ รั บ หุ้น เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทังนี
้ ้บริ ษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ นได้
พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ วพบว่ำ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ”ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่
24 มีนำคม 2546 เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรำยย่อย ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ู
ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ ร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่
ชำระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื ้อขำย เมื่อบริ ษัทได้ จำหน่ำย
หุ้นสำมัญต่อประชำชน ซึง่ ทำให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อยแล้ ว บริ ษัท
จะดำเนินกำรให้ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

2.

ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ ท่ ีเสนอขาย
หุ้นของบริ ษัทจะโอนได้ โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดกำรโอน อย่ำงไรก็ดี กำรโอนหุ้นสำมัญของบริ ษัท จะกระทำมิได้
หำกว่ำกำรโอนหุ้นดังกล่ำวจะมีผลทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชำติไทยในบริ ษัทมีจำนวน
เกินกว่ำร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
กำรโอนหุ้นของบริ ษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลำยมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน กำรโอนหุ้นจะใช้ ยนั กับบริ ษัทได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคำร้ องขอให้ ลงทะเบียนกำรโอน
หุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยืนยันบุคคลภำยนอกได้ เมื่อบริ ษัท ได้ ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัท จะลงทะเบียนกำรโอน
ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 3

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

หุ้นภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ได้ รับกำรร้ องขอนัน้ หรื อหำกบริ ษัทเห็นว่ำกำรโอนหุ้นนันไม่
้ ถูกต้ องสมบูรณ์ บริ ษัท
จะแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคำร้ องขอภำยใน 7 วัน กำรโอนหุ้นที่ซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพ ย์ให้ เป็ นไปตำมกฎข้ อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทในครัง้ นี ้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ รำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำยหุ้นละ []บำท คิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น
เท่ำกับ[]เท่ำ ซึ่งคำนวณจำกผลประกอบกำร []ของบริ ษัทซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ำกับ [] ล้ ำนบำท เมื่อหำรด้ วย
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้ วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้ นในครัง้ นี ้เท่ำกับ 420,000,000 หุ้น (Fully Diluted)
จะได้ กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ [] บำท โดยอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขำยดังกล่ำวคิดเป็ นอัตรำ
ส่วนลดร้ อยละ []จำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลีย่ ในช่วงเวลำ
ระยะเวลำ[]เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ []จนถึงวันที่[]ซึง่ มีคำ่ เท่ำกับ[]เท่ำ ทังนี
้ ้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อ
หุ้นดังกล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย จึงเปรี ยบเทียบอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของบริ ษัทที่
จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทังนี
้ ้ ในกำรประเมินดังกล่ำวพิจำรณำโดยใช้ รำคำเฉลี่ยของหุ้นที่มี
กำรซื ้อขำยย้ อนหลังในช่วงระยะเวลำ [] เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ []จนถึงวันที่ [] และหำรด้ วยอัตรำกำไรสุทธิต่อ
หุ้น ในอดี ต โดยที่ยัง มิได้ พิ จำรณำถึ ง ผลกำรด ำเนิน งำนในอนำคต ซึ่ง ผลกำรประเมิ น ดัง กล่ำ วมี รำยละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
บริษัท

4.

หมวดธุรกิจ

ตลาดรอง
ที่จด
ทะเบียน

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 4

ราคาเฉลี่ย
(บาท)

กาไรสุทธิต่อหุ้น
สาหรับงบการ
เงินงวด []

P/E
(เท่ า)
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5.

การจอง การจาหน่ ายและการจัดสรร
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื ้อ
หุ้นและวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนีต้ ำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรคหรื อ
ข้ อจำกัดในกำรดำเนินงำน ทังนี
้ ้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม และเพื่อให้ กำรเสนอขำย
หุ้นครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)ในครัง้ นี ้
เป็ นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2

5.2

ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
5.2.1 ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
[]
5.2.2 ผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
[]
[]

5.3

เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
5.3.1 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิ สติกส์ จำกัด (มหำชน) ได้ ตกลงมอบหมำยให้ ผ้ จู ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ซึ่งจะเสนอขำยแก่ประชำชนจำนวน 95,000,000 หุ้น ตำมรำคำที่ปรำกฏในข้ อ 1 ผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์มีข้อตกลงกำรจำหน่ำยหุ้นให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้เป็ นกำรจัดจำหน่ำยแบบรับประกันผลกำรจำหน่ำย
แบบแน่นอน (Firm Underwriting)
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ำย
หุ้นในครัง้ นี ้ โดยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อทังจ
้ ำนวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตำมรำยละเอี
้
ยดที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เมื่อบริ ษัทไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรื อ
กำรเมืองทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้
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(ค)

เมื่อมีเหตุที่ ทำให้ สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ หรื อ
หน่วยงำนรำชกำรสัง่ ระงับ หรื อ หยุดกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ หรื อไม่สำมำรถส่งมอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้

ทังนี
้ ้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ ำงต้ น
จะเป็ นไปตำมรำยละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะก ำหนดไว้ ใ นสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้จัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจัดจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
กรณีผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำยใช้ สิทธิยกเลิก กำรเสนอขำยหุ้นและ
จัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละรำย ตำม
รำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2

ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำย
บริ ษัทตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรรับประกันกำรจำหน่ำยและจัดจำหน่ำย ให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมำณ [] บำท ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
(VAT) โดยจะชำระภำยใน 7 วัน นับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย

5.3.3 ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุ้นทีบ่ ริ ษัทจะได้ รับ

5.4

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 95,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ [] บำท

[]

บำท

หัก ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ประมำณ

[]

บำท

จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับประมำณ

[]

บำท

จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้น ประมำณ

[]

บำท

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ *
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่*

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลเสนอขำยหลักทรัพย์*

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุน

[]

บำท

ค่ำพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น โดยประมำณ

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำของกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรรับประกันกำรจำหน่ำยและจัดจำหน่ำย

[]

บำท

ค่ำใช้ จำ่ ยอื่น ๆ** โดยประมำณ

[]

บำท

[]

บำท

รวมค่ำใช้ จ่ำยทังสิ
้ ้น
หมำยเหตุ : ค่ำใช้ จำ่ ยข้ ำงต้ นไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 6
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* ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
**ค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ รวมถึง ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์
เป็ นต้ น
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตังแต่
้ วนั ที่
หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันสิ ้นสุดกำรจองซื ้อ
สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทสำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันสิ ้นสุดกำรจองซื ้อ

5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ในครัง้ นี ้
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำว และจะไม่
จัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่บคุ คลของบริ ษัทที่ถกู ห้ ำมมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจั ดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ลงวันที่ 1
กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้ แก่บคุ คลที่บริ ษัทถูก
ห้ ำมมิให้ จัดสรรหุ้น ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องกำรจอง กำรจัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม)
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์จำกัด (มหำชน) มีวตั ถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ [] หุ้น และ (2) ผู้มีอปุ กำรคุณ
ของบริ ษัท จำนวน [] หุ้น อย่ำงไรก็ดี ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ขอสงวนสิทธิ
ในกำรใช้ ดลุ ยพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อทำให้ กำรจอง
ซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
อนึ่ง กำรจัดสรรหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้เป็ นกำรปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กำหนดตำม ข้ อ 5 (3)
เรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ของข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรรับหุ้น
สำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีกำร
แก้ ไขเพิ่มเติม)
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5.6.1 วิธีจดั สรรหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใด
ก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้มีอปุ กำรคุณ
ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ขอ
สงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
5.6.2 วิธีจดั สรรหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริษัท
กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัท ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมกำร บริ ษัท เอ็นซีแอล
อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) โดยจะทำกำรจัดสรรให้ แก่บุคคลใดในจำนวนมำก
น้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้มีอปุ
กำรคุณ ของบริ ษั ท ครบตำมจ ำนวนที่ กำหนดแล้ ว ผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ำ ยและรั บ ประกัน กำร
จำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทก่อน
ครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
5.7

วิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
5.7.1 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน [] หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ [] หุ้น
โดยผู้จองซือ้ ต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนจะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและลงนำม
รั บรองสำเนำถูก ต้ อง หรื อในกรณี ที่ไม่มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นหน้ ำที่
มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ น
ผู้เยำว์ จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง) รวมทังแบบสอบถำม
้
Suitability test ซึง่ ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื ้อ (ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยและ
รับประกันกำรัดจำหน่ำยร้ องขอ)

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อสำเนำใบต่ำง
ด้ ำว พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง รวมทังแบบสอบถำม
้
Suitability test ซึ่งลงนำม
รับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื ้อ (ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรัดจำหน่ำย
ร้ องขอ)
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ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่
ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือ
เดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง รวมทังแบบสอบถำม
้
Suitability test ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดย
ผู้จองซื ้อ (ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรัดจำหน่ำยร้ องขอ)



ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อ ำนำจลงนำมผูก พัน ของนิ ติ บุค คลนัน้ พร้ อมลงนำมรั บ รองส ำเนำถูก ต้ อ ง รวมทัง้
แบบสอบถำม Suitability test ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื ้อ (ในกรณีที่ผ้ ู
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรัดจำหน่ำยร้ องขอ)
ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้
ในข้ อ 5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่
[]
ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำร
ชำระเงิน ดังนี ้
(3.1) หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [] ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่
[]ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้
เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์ และ
ต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วัน
ทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [] หรื อวันที่ [] เท่ำนัน้ และชื่อเจ้ ำของ
เช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อเท่ำนัน้ และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
หำกชำระเป็ นเงินโอนให้ แนบหลักฐำนกำรโอนเงินพร้ อมกำรจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อ
ที่ได้ เปิ ดบัญชี เพื่อซื ้อขำยหลักทรั พย์กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ที่ได้
ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ

(2)

(3)
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(6)

(3.2) หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่
[] ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียว
เต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอนหรื อเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนัน้ พร้ อมแนบ
หลักฐำนกำรโอนเงิน
(3.3) ผู้จองซื ้อที่ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญด้ วยเช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีด
คร่ อ มสั่งจ่ำ ยผู้จัด จำหน่ำ ยหลักทรั พ ย์ ต ำมที่ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยผู้จัดจ ำหน่ำ ย
หลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมเข้ ำบัญชี []
ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงิน
ค่ำ จองซื อ้ ตำมข้ อ (3) มำยื่ น ควำมจ ำนงขอจองซื อ้ หุ้น และช ำระเงิ น ได้ ที่ ผ้ ูจัด จ ำหน่ำ ย
หลักทรัพย์ตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่
[]
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุก
รำยเข้ ำบัญชีของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิ กำรจองซื ้อหุ้น
สำมัญของผู้จองซื ้อหุ้นรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ ำฟท์ได้ จำกกำรเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะยกเลิกจอง
ซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่
ครบถ้ วนตำมข้ อ 5.7.1 (1)-(4)

5.7.2 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน [] หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ [] หุ้น ผู้
จองซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุ นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
และชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่ อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล ใบจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้ แนบ
สำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(กรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ เป็ นผู้ เยำว์ จะต้ องแนบส ำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชนของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ อง) รวมทังแบบสอบถำม
้
Suitability test ซึ่งลงนำมรับทรำบผล
กำรประเมินโดยผู้จองซื ้อ (ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรัดจำหน่ำยร้ อง
ขอ)
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(2)

(3)

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติตำ่ งด้ ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อสำเนำ
ใบต่ำงด้ ำว พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง รวมทังแบบสอบถำม
้
Suitability test
ซึ่ ง ลงนำมรั บ ทรำบผลกำรประเมิ น โดยผู้จ องซื อ้ (ในกรณี ที่ ผ้ ู จัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจัดจำหน่ำยร้ องขอ)

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำ
สำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำง
ด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติ
บุคคลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง รวมทังแบบสอบถำม
้
Suitability test
ซึ่ ง ลงนำมรั บ ทรำบผลกำรประเมิ น โดยผู้จ องซื อ้ (ในกรณี ที่ ผ้ ู จัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรัดจำหน่ำยร้ องขอ)

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำร
จัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล
(Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดย
ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี)
พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือ
เดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ อง รวมทังแบบสอบถำม
้
Suitability test ซึ่งลงนำมรับทรำบผล
กำรประเมินโดยผู้จองซื ้อ (ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรัดจำหน่ำยร้ อง
ขอ)
ผู้จองซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เ วลำ 9.00 น. ถึง
เวลำ 16.00 น. ของวันที่ []
ผู้จองซื ้อต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
(3.1) หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่
[] ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื อ้ จะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้
เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์ และ
ต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วัน
ทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [] หรื อวันที่ [] เท่ำนัน้ และชื่อเจ้ ำของ
เช็ คต้ องเป็ นชื่ อเดี ยวกับชื่ อผู้จองซื อ้ เท่ำนัน้ และหำกช ำระเป็ นแคชเชี ยร์ เ ช็ ค หรื อ
ดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับแต่ไม่เกินวันที่ [] หำก
ชำระเป็ นเงินโอนให้ แนบหลักฐำนกำรโอนเงินพร้ อมกำรจองซื ้อโดยผู้จัดการการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายไม่ รับชาระการจองซือ้ ด้ วยเงินสด
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(4)

(5)

(6)

5.8

ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อ
ที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำ
ภำระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วใน
วันจองซื ้อ
(3.2) หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่
[] ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียว
เต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอนหรื อเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนันพร้
้ อมแนบ
หลักฐำนกำรโอนเงิน
(3.3) ผู้จองซื ้อที่ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีด
คร่อมสัง่ จ่ำยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 โดยสัง่ จ่ำย [] และกรณีเงินโอน ให้ โอนเงินเข้ ำบัญชี [] โดยผู้ จั ด กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรโอนเงิ นของยอดจองซือ้
รวมเข้ ำ []
ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงิน
ค่ำจองซือ้ ตำมข้ อ (3) มำยื่นควำมจำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงิ นได้ ที่ผ้ ูจัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น.
ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ []
ทัง้ นี ้ ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ ำยและรั บประกันกำรจ ำหน่ ำ ย จะไม่ รั บ จองซื อ้ หุ้ น ทาง
ไปรษณีย์
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ของ
ผู้จองซื ้อทุกรำยเข้ ำบัญชีของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรี ยก
เก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อหุ้นรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยก
เก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ได้ จำกกำรเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ วจะยกเลิ กกำร
จองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย มีสิทธิ
ยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 5.7.2 (1)-(4)

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หุ้นสามัญเกินกว่ าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สำหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ในกรณี ที่มีกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเกิ นกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผ้ ูมีอุปกำรคุณของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึ่ง ดุลย
พินิจของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จ ะพิจำรณำจำกปั จจัยได้ แก่ ปริ มำณกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนผู้
จัดจำหน่ำ ยหลักทรั พย์ หรื อกำรมีธุรกิ จ ที่เกี่ ยวข้ องทำงด้ ำ นวำณิ ชธนกิ จ หรื อ ด้ ำนอื่น ๆ กับผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
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5.8.2 สำหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเกินกว่ ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผ้ มู ีอุปกำรคุณของบริ ษัท
และ/หรื อบริ ษัทย่อย ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรของบริ ษัท
5.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
(1)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ต ำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะคื นเงิ นค่ำ จองซือ้ หุ้นโดยไม่มีดอกเบีย้ หรื อ
ค่ำเสียหำยใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ โดยสัง่ จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่
จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซื ้อ
ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อได้ ในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงิน
ดังกล่ำว จะต้ องชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวน
เงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันพ้ นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน จนถึงวันที่สำมำรถ
จัด ส่งได้ อย่ำ งไรก็ ดี ไม่ว่ำ ในกรณี ใ ด ๆ หำกได้ มี ก ำรส่ง เช็ ค เงิ น ค่ำจองซือ้ หุ้นคื น ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อ
คืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป

(2)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื ้อ
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะคืนเงินค่ำจองชื ้อหุ้นสำหรับกำรจองซื ้อหุ้นในส่วน
ที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่
ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื ้อ โดยสัง่ จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อ และจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จ องซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน
14 วันนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ ทังนี
้ ้ กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้ องทำกำร
ชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่
ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันพ้ นกำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่สำมำรถจัดส่งได้
อย่ำงไรก็ ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็ คเงิ นค่ำจองซือ้ หุ้นคืนทำงไปรษณี ย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงิน ค่ำจองซื ้อคืนแล้ วโดย
ชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป

(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น เนื่องจำกปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขกำรจองซื ้อ และ/หรื อ ธนำคำร
ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมเช็คค่ำจองซื ้อหุ้น
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะดำเนินกำรคืนเช็คค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ดังกล่ำว โดยผู้จองซื ้อดังกล่ำวจะต้ องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภำยใน 14 วันนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ

(4)

ในกรณีมีกำรยกเลิกกำรจองซื ้อ

ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 13

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

(ก) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในข้ อ 5.3.1 เงื่อนไขกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้ สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำย
หุ้น ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณี เกิ ดเหตุกำรณ์ อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรั พ ย์ ต้องระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกกำร
จองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งควำมประสงค์ตอ่ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยใน 5
วันทำกำร นับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรื อเหตุกำรณ์ตำม (ข) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อ
หลักทรั พย์ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ที่ รับจองซือ้ หุ้น จำกผู้จองซื อ้ หุ้นที่ ยกเลิกกำรจองซื อ้
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่
ผู้จองซื ้อรำยนันๆ
้ โดยสัง่ จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อ และจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื อ้ หุ้น
ภำยใน 14 วันนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหรื อนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทังนี
้ ้ กรณีไม่
สำมำรถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มี
หน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้ องชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตรำ
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับจำก
วันพ้ นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน จนถึงวันที่สำมำรถจัดส่งได้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ
หำกได้ มีกำรส่งเช็คเงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจอง
ซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะ
ไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป
5.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ ำที่
เป็ นนำยทะเบียนหุ้นให้ กบั บริ ษัทฯ และให้ บริ กำรรับฝำกหุ้นที่จองซื ้อในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้ กล่ำวคือ ผู้จอง
ซื ้อสำมำรถใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และเข้ ำสูร่ ะบบซื ้อขำยแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System)
ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสำมำรถขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้
หุ้นสำมัญของบริ ษัทฯเริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะ
ขอรับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญได้ ในตลำดหลักทรัพย์จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น
ดังนัน้ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสำมำรถเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรในกรณีหนึ่งใน
สำมกรณี ดังนี ้
5.10.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื อ้ ประสงค์ ที่ จ ะฝำกหุ้น สำมัญ ไว้ ใ นบัญ ชี ของผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ง ผู้จ องซือ้ มี บัญ ชี ซื อ้ ขำย
หลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้ บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน
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หุ้นสำมัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝำกหุ
ั้
้ นสำมัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึก
ยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่ผ้ จู องซื ้อฝำกไว้ ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื ้อ ในกรณีนี ้
ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรตำมข้ อ 5.10.1 ชื่อของผู้จองซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้ อง
ตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ตำม
ข้ อ 5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดย
ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ สมำชิกหมำยเลข 600 กรณีนี ้ บริ ษัท
จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรฝำกไว้ กับศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ และศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรรไว้ ในบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7
วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับ
กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัททำกำรซื ้อ
ขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ และหำกผู้จองซื ้อต้ องกำรถอนหุ้นสำมัญออกจำกบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลัก ทรั พ ย์ สมำชิ ก เลขที่ 600 ผู้จ องซื อ้ สำมำรถติ ด ต่อ ได้ ที่ ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ ง จะมี
ค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญตำมที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัทโดยศูนย์รับฝำก
หลักทรั พย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสำมัญทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 15 วัน นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้
จองซือ้ ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรั พย์ ได้
จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้ รับภำยหลังจำกที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทได้ เริ่ มซื ้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์
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