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Fire Victor Public Company Limited
สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 45,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกประชาชน (Initial Public Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ของ
บริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.2

ผูเสนอขายหลักทรัพย

: บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

: 45,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.71 ของจํานวนหุน
สามัญที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอ
ขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ

: 1 บาท

ราคาเสนอขาย

: [] บาทตอหุน

มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

: [] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

: []

สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งมีสัดสวน
การเสนอขายในเบื้องตนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป

: [] หุน

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน

: [] หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

: [] หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนสามัญตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในขอ 6.6 โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนในแตละประเภท
เปนตน เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
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บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาทั่วไป และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่
ระบุ ไว ด านล าง รวมถึ งลู ก ค า หรือ ผู ที่ค าดว า จะเป นลู ก คา คูสั ญ ญา บริษั ท คู ค า ผู ที่ มีค วามสั ม พัน ธ ท างธุ ร กิ จ หรือ ผู มี
อุปการคุณไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุ
ไวในขอ 6.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.1 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะ
ตองหาม ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
จัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

ธนาคาพาณิชย
บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุน ที่จั ด ตั้ง ขึ้ น ตามกฎหมายว าด วยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ นทุ น ธุ ร กิ จ หลั กทรัพ ย และธุร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
บริษัทประกันภัย
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
ธนาคารแหงประเทศไทย
สถาบันการเงินระหวางประเทศ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกนัก
ลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ
6.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
(1)

พนักงานของบริษัท
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(2)
(3)
(4)
(5)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทและบริษัทยอย เชน ผูที่มีความสัมพันธ
ทางการคาลูกคา หรือ เจาหนี้การคา เปนตน
บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาวัตถุดิบของบริษัทใน
อนาคต
บุ ค คลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท พิ จ ารณาแล ว ว า สามารถให ค วามช ว ยเหลื อ บริ ษั ท ในการ
ประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัท

ผูมีอุปการคุณของบริษัทดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย สามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.3
และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย จะอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.3 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก ผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 45,000,000 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียม
กับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริ ษั ท จะนําหุ นสามัญ ที่จํ า หนา ยไดแ ล วทั้ง หมดของบริ ษัท ไปจดทะเบีย นเป นหลักทรัพย จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ โดยในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ดั ง กล า ว ก อ นที่ จ ะได รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาจากตลาดหลั ก ทรั พ ย เ กี่ ย วกั บ การรั บ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท เป น
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ให
พิจารณารับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิ น ได พิจ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบริ ษัท แล วเห็ น ว า บริ ษัท มี คุ ณสมบั ติค รบถ ว นตามข อ บั งคั บ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลง
วันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนราย
ยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายจะตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทได
จําหนายหุนสามัญในครั้งนี้แลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย โดยบริษัทจะ
ดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
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1.5

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหบริษัทตองสั่งหามผูมี
สวนรวมในการบริหารและ/หรือผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนสามัญของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55
ของทุนชําระแลวหลังวันที่บริษัทเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุน
สามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนหรือหลักทรัพย
ที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายดังกลาว และ
สามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป

2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทใหโอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด และหุนที่ถือโดยคนตางดาวในขณะใดขณะหนึ่งตองมีจํานวน
รวมกันไมเกินรอยละสี่สิบเกา (49) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการ
ถือหุนของคนตางดาวของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทรายนั้นได
การโอนหุนสามัญของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุนโดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผู
โอนกับผูรับโอน และไดมีการสงมอบใบหุนฉบับดังกลาวใหแกผูรับโอน การโอนหุนสามัญจะใชยันบริษัทได
ตอเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนและจะใชยันบุคคลภายนอกไดตอเมื่อบริษัทไดลงทะเบียน
การโอนหุนเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุน
ภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองภายใน
เจ็ด 7 วัน หากหุนของบริษัทไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ใหการโอนหุนเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไดมีการพิจารณาจาก
ก) การสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อ
หุนสามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆ กัน แลวเปด
โอกาสให นั ก ลงทุ น สถาบั น แจ ง ราคา และจํ า นวนหุ น ที่ ป ระสงค จ ะจองซื้ อ มายั ง ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยชวงราคาที่ใช Book Building อยูที่ระหวางราคา [] – [] บาท
ตอหุน ทั้งนี้ บริษัทรวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายใน
ครั้งนี้ที่ราคา [] บาทตอหุน โดยไดพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขา
มา โดยเปนราคาที่จะทําใหบริษัทไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอใน
ระดับที่คาดวาทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรองของหุนสามัญ และ
ข) อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ทั้งนี้ ราคาหุนที่เสนอขายหุนละ
[] บาท คิดเปน P/E ที่ประมาณ [] เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทในชวง []
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เดือนยอนหลัง (เดือน[] ถึง เดือน[]) ซึ่งเทากับ [] บาทตอหุน (คํานวณบนฐานจํานวนหุนภายหลังจากการเสนอ
ขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ทั้งหมด [] หุน (Fully Diluted)) อยางไรก็ดี P/E ดังกลาวคํานวณจากฐานะทาง
การเงินในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควร
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
4

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
ในการพิจาณาขอมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดแก
1) []
2) []
3) []
ตารางสรุปขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio:
“P/E”) ดังนี้
บริษัท
ราคาตลาด
อัตราสวนราคาหุนตอกําไร
(บาทตอหุน)1)
สุทธิตอหุน (เทา) 2)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
คาเฉลี่ย
[]
ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: 1) ราคาปดตอหุนเฉลี่ย 1 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันที่ [] ถึงวันที่ []
2) กําไรสุทธิในชวงระยะเวลา 12 เดือนยอนหลัง (เดือน[] ถึง เดือน[])

5.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี -

6.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หลักทรัพยและวิธีการจัดสรรหลักทรัพยตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปญหา อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และ
เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
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6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2

6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย []
ที่อยู []
โทรศัพท [] โทรสาร []
6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย []
ที่อยู []
โทรศัพท [] โทรสาร []
6.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญ
ของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวน 45,000,000 หุน ในราคาหุนละ [] บาท ตามสัดสวนการจัดสรร
ตามที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผล
การจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิก
การจํ า หน า ยหุ น สามั ญ ในครั้ ง นี้ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ ต า งๆ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ
และต า งประเทศ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในธุ ร กิ จ หรื อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ที่ อ าจมี
ผลกระทบตอการจัดจําหนายในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนสามัญและการจัดจําหนายหุนสามัญดังกลาวขางตนจะ
เปน ไปตามรายละเอีย ดและเงื่อ นไขที่ จะกํ าหนดไว ในสั ญ ญาแตง ตั้งผู จัด จํา หน า ยและรับ ประกัน การจํ าหนา ย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
จากเหตุในขอ (ก) - (ค) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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(Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุนสามัญในสวนของ
ตน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9
6.4

คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น [] บาท โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการ หลังจากวันที่
บริษัทไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจดั จําหนายหลักทรัพยครบถวน

6.4.1 ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนสามัญจํานวน 45,000,000 หุนในราคาหุนละ [] บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับตอหุน

[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

6.4.2 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย/1
ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
[] บาท
/2
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
[] บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
[] บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[] บาท
/3
คาใชจายอื่นๆ
[] บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
[] บาท
/1
คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
หมายเหตุ :
/2
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
/3
คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณาประชาสัมพันธ
เปนตน
6.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
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สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ น สามั ญ ได ที่ สํ า นั ก งานของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ
ใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ น สามั ญ ได ที่ สํ า นั ก งานของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ
ใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวน
ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงเปนการจัดสรร 3 สวน ตามรายละเอียดในขอ 1.2 ไดแก (1)
บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัทผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนสามัญโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมจัดสรร
หุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ รวมถึง
กองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแต
เปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของ
บริษัทดวย ทั้งนี้เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญ
ที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแลว
เห็นวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุน
สามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
3. ภายหลั ง จากการป ด รั บ จองซื้ อ หุ น สามั ญ สํ า หรั บ ผู จ องซื้ อ ในแต ล ะประเภท ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภท
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หนึ่ง เชน หากพบวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของบริษัท แตมีผูสนใจจองซื้อหุน
สามั ญ เกิ น กว า จํ า นวนที่ จ ะจั ด สรรสํ า หรั บ ส ว นของบุ ค คลทั่ ว ไป หรื อ นั ก ลงทุ น สถาบั น เป น ต น ทั้ ง นี้ การ
ดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผูเดียว
โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และจะมีการแจงขาวใหนักลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อ
ตางๆ ที่เหมาะสมตอไป
4. การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถื อ หุน รายย อ ยภายใตข อ บัง คับ ตลาดหลักทรัพย เรื่ อ ง การรับ หุ น สามัญ หรื อ หุ นบุริ ม สิท ธิเป น
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 โดยจะทําการ
จัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็
ได และหากยอดการจองซื้ อ หุ น สามั ญ ของผู จ องซื้ อ บุ ค คลทั่ ว ไปครบตามจํ า นวนที่ กํ า หนดแล ว ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยตามขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
6.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
สามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย โดยจะทําการจัดสรร
หุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และ
หากปรากฏวายังมีจํานวนหุนสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทขางตน ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนสามัญคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบัน
หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
6.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

6.7.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผู
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จองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการ
อื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ และหรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน พร อ มทั้ งลงนามรั บ รองสํ าเนาถู กต อ ง (กรณี ผูจ องซื้ อ เปนผู เยาวที่ ยัง ไม มี บัต รประจํ าตั ว
ประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และ
สําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณีผู
จองซื้ อ เป นผู เยาว ที่ มีบั ต รประจํา ตัว ประชาชน จะตอ งแนบสํ า เนาบั ต รประจํา ตั ว ประชาชนที่ ยัง ไม
หมดอายุ ของผูเยาวและของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมให
ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อ ประเภทนิติบุค คลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสื อ สําคัญ การจั ดตั้ งบริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป กอน
วันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสาร
ประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยหรือตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และไดผาน
ขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยแลว ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจ องซื้อ ดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
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ประกอบการจองซื้ อ ทั้ งนี้ ห ากไม เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ก ล า วข า งต น ผู จ องซื้ อ จะต อ งแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อผู
จองซื้อใหแกผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ
- การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชี
ประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยกอนการจองซื้อ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานระบบ
ออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User Name) และ
รหัสผาน (Password login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนใน
หนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบ
เอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยไดจัดใหมี
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาวในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
- การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยยืนยันการจอง
ซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปไดโดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภท
อื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ และไดผานขั้นตอนการ
รูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test)
กับผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ
และสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคาได โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการ
จองซื้อ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามเกณฑ ดังนี้
o ผูแนะนําการลงทุนตองติดตอผูจองซื้อในการดําเนินการการจองซื้อหลักทรัพยผานโทรศัพท
บันทึกเทป เพื่อเปนหลักฐานการจองซื้อ โดยระบุ จํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวน
เงิน ที่ต อ งชํา ระ การฝากหุ น ชอ งทางและวั นที่ต อ งชํา ระราคา และแจ ง ใหท ราบว าผู จ องซื้ อ
สามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนในหนังสือชี้ชวนผาน (Website) ของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th
o ผูแนะนําการลงทุนตองใหผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปพิสูจนตัวตน โดยขั้นตอนการ
ตรวจสอบตั ว ตนของผู จ องซื้ อ เช น การสอบถามเลขที่ บั ญ ชี ที่ ผู จ องซื้ อ มี กั บ ผู จั ด การการจั ด
จําหนายหรือผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือวันเดือนปเกิด หรือ
ธนาคารที่ใชชําระราคา (ATS) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
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(ข)

(ค)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน และเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. - 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●]
-

กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. - 16:00 น.
ของวันที่ [●]

-

กรณีผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00
น. - 16:00 น. ของวันที่ [●]

-

กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา
9:00 น. - 16:00 น. ของวันที่ [●]

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [] เวลา 9:00 น.- 16:00 น. หรือกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือ ดร าฟท โดยเช็ค แคชเชีย รเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และ
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้
การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อ
จะตอ งชํ าระคาจองซื้อ ดวยเงินสด หรื อ การโอนเงิน หรือ การโอนเงิน ผา นระบบการโอนอัต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง จายเช็ค เขา
บัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถ
สอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดยผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะเปน
ผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทตอไป

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
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หรือ 6.2.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือ
ชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

6.7.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อ ประเภทนิ ติบุค คลที่จดทะเบียนในต างประเทศ: สําเนาหนังสือ สําคัญ การจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป กอน
วันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสาร
ประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจอง
ซื้อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจอง
ซื้อแทน พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผู
จองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสํา เนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติ
บุคคล (ถามี)

(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []
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(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาท
เนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงาน
หักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือ
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอ
ไดไวดานหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ผูจอง
ซื้ อ จะต อ งชํ า ระค า จองซื้ อ ด ว ยเงิ น สด หรื อ การโอนเงิ น หรื อ การโอนเงิ น ผ า นระบบบาทเนต
(BAHTNET) เทานั้น
ทั้งนี้การโอนเงินผานระบบบาทเนต ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)

(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและ
เลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัท

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญ มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
[] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุน
สามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

6.7.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
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- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการ
อื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และหรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน พร อ มทั้ งลงนามรั บ รองสํ าเนาถู กตอ ง (กรณี ผูจ องซื้ อ เปนผู เยาว ที่ ยั ง ไมมี บัต รประจํ าตั ว
ประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และ
สําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณีผู
จองซื้ อ เป นผู เยาว ที่ มี บั ต รประจํา ตัว ประชาชน จะตอ งแนบสํ า เนาบั ต รประจํา ตั ว ประชาชนที่ ยัง ไม
หมดอายุ ของผูเยาวและของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมให
ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตาง
ดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิ ติบุ ค คลที่จดทะเบียนในต างประเทศ: สําเนาหนั งสือ สําคัญ การจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป กอน
วันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตองสําเนาเอกสาร
ประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือ ดร าฟท โดยเช็ค แคชเชีย รเช็ค ดราฟท นั้ นๆ จะต องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และ
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้
การชํ า ระเงิ น ค าจองซื้อ เป นเช็ค หรือ แคชเชีย รเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีด ครอ มสั่ งจายบัญ ชีธ นาคารที่

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

หนา 15

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น

(ง)

(จ)

(ฉ)

6.8

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขา
บัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผู
จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวน
ของตนใหกับบริษัทตอไป
ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจอง
ซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจอง
ซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

6.8.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยแตละรายในสวนของตน ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
6.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
6.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายบริษัท หรือผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
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6.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

6.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผู
จองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการ
โอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถ
คืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจอง
ซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรร
คืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี
ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวใน
ใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรบั ผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร
ใหแกผูจองซื้อหุนทุกรายผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ
กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อ เขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานัก
หักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อ
เขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจอง
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ซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุ
ไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่จายคาจองซื้อ
หุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หุนสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจอง
ซื้อหุนได หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ
6.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุนหลักทรัพย
(ก)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทและ/หรือ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนสามัญและจัดจําหนายหุน
สามัญ ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญทันที

(ข)

กรณี ที่เกิ ดเหตุการณอื่ นใดที่ทําใหบริษัท ที่ออกหลักทรัพยตองระงับ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรั พย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 5
วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแตวันที่เกิด
เหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแกผูจองซื้อ
ภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตอง
ชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการ
ดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผาน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงิน
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คาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อ
ไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสง ซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุ
ไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อ
สามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบ
ไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจอง
ซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้คือ
(1)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญ
ที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผู
จองซื้ อ ฝากไว ในกรณี นี้ ผู ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรจะสามารถขายหุ น สามั ญ ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 6.10 (2)
ใหแกผูจองซื้อแทน

(2)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้
บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยได และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
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เลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตาม
อัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
(3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่
ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได จนกวาจะไดรับใบ
หุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของบริษัท
ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 6.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน
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