บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.
1.1

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของ
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) จำนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท
คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดภำยหลั
้
งกำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้ โดยรำยละเอียดมีดงั นี ้
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
ที่อยูข่ องผู้เสนอขำยหลักทรัพย์

: บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”)
: 222/1398 อำคำรเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ชัน้ 11 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
หลักทรัพย์ที่เสนอขำย
: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขำย
: 700,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระ
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนใน
ครัง้ นี ้
ระยะเวลำจองซื ้อ
: [•]
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
: 1.00 บำท
รำคำเสนอขำยหุ้นละ
: [•] บำท
มูลค่ำรวมของหุ้นสำมัญใหม่ที่เสนอขำย : [•] บำท
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยในครัง้ นี ้จะได้ รับสิทธิและผลประโยชน์
เท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัทฯทุกประกำร
1.2

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 700,000,000 หุ้นของบริ ษัทฯในครัง้ นี ้ มีสดั ส่วนในกำรเสนอขำยดังนี ้

ประเภทนักลงทุน
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัท
ย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม
เสนอขำยต่อพนักงำนของบริษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อย
และ/หรื อบริ ษัทร่วม

จำนวนหุ้น
ร้ อยละ [•]
หรื อเท่ากับ [•] หุ้น
ร้ อยละ [•]
หรื อเท่ากับ [•] หุ้น
ร้ อยละ [•]
หรื อเท่ากับ [•] หุ้น

ทังนี
้ ้ ผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ ในกำรใช้
ดุลพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท หรื อเปลีย่ นแปลงวิธีกำรจัดสรรหุ้น
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โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น ปริ มำณควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ กำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครั ง้ นี ไ้ ม่ รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่ อนั กลงทุนรายย่ อยหรื อประชาชนเป็ นการทั่วไป
เพรำะหุ้นที่จดั สรรในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้มีไม่พอสำหรับกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไปในวงกว้ ำง
ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ แต่ละรำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะดำเนินกำรจัด
จำหน่ำยหุ้น สำมัญเพิ่ม ทุนให้ แ ก่นัก ลงทุน ซึ่ง จัดอยู่ใ นประเภทผู้มี อุปกำรคุณ ของผู้จัดจ ำหน่ำยหลัก ทรั พย์ ทัง้ นี ้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1) เท่ำนัน้ จะเป็ นผู้ดำเนินกำรจัด
จำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม รวมถึงพนักงำน
ของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม
ในกำรพิจำรณำประเภทของนักลงทุนให้ ยดึ ตำมนิยำมที่กำหนด ดังต่อไปนี ้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ หมำยถึง ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำและ/หรื อนิติบคุ คลที่มิใช่นกั
ลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมที่ระบุไว้ ด้ำนล่ำง แต่เป็ นผู้มีอุปกำรคุณที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิ จกับที่ปรึ ก ษำ
ทำงกำรเงิน ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึง่ รวมถึงลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ ำด้ ำนที่ปรึกษำทำงกำรเงินและวำณิชธนกิจ บริ ษัทคู่
ค้ ำ ผู้ให้ คำปรึ กษำทำงธุรกิจ ผู้ที่ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนข้ อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้ ำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
หรื อวำณิชธนกิจ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ทังที
้ ่ติดต่อ
ในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะติดต่อในอนำคต หรื อบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ กับที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรื อ
ธุรกิจอื่นๆในเครื อของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หำร
ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ ำงต้ น ทังที
้ ่ ติดต่อในปั จจุบนั หรื อเคยติดต่อ หรื อคำดว่ำ
จะติดต่อในอนำคต ซึ่งจองซื ้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รวมทังลู
้ กค้ ำของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ได้ แสดงควำมประสงค์จะขอรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯทำงระบบออนไลน์ผ่ำน
ทำงช่องทำง website ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้ องของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตลอดจน
กองทุนรวมซึ่งมีลกั ษณะต้ องห้ ำม ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทังที
้ ่ได้ มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื ้อทังหมด
้
นอกจำกนี ้ ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ยงั รวมถึงนักลงทุนประเภทสถำบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ ำของ
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อบุคคลที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องกำรชักชวนให้ เป็ นลูกค้ ำในอนำคตที่จองซื ้อหุ้นผ่ำน
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
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(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริ ษัทเงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล หรื อ
เพื่อกำรจัดกำรโครงกำรลงทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ หรื อนิติบคุ คลอื่นที่มี
กฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วม หมำยถึง
1. บุคคลธรรมดำและ/หรื อนิติบคุ คล ซึง่ ทำคุณประโยชน์ ให้ คำแนะนำ หรื อให้ ควำมช่วยเหลือในทำงใดๆไม่
ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อม แก่บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม รวมถึงบุคคลธรรมดำและ/
หรื อ นิ ติ บุค คลที่ มี ค วำมสัม พัน ธ์ อัน ดี กับ บริ ษั ท ฯและ/หรื อ บริ ษั ท ย่อ ยและ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม เช่ น ผู้ที่ มี
ควำมสัม พัน ธ์ ท ำงกำรค้ ำ ลูก ค้ ำ คู่สัญ ญำ ผู้จัด หำสิ น ค้ ำ บริ ษั ท คู่ค้ ำ สถำบัน กำรเงิ น ที่ ติ ด ต่อ ผู้ใ ห้
คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ให้ กำรสนับสนุนข้ อมูลทำงธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้ ำและธุรกิจ ฯลฯ เป็ นต้ น ทังที
้ ่ติดต่อ
ในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่ำว
2. บุคคลธรรมดำและ/หรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ต้ องกำรชักชวนให้ มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ต่อไปในอนำคต รวมถึ งผู้ที่
เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่ำว และพนักงำนหรื อที่ปรึกษำของนิติบคุ คลดังกล่ำวด้ วย
3. บุคคลธรรมดำและ/หรื อนิ ติบุคคลที่ บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อ บริ ษัทร่ ว มพิจำรณำแล้ วว่ำ
สำมำรถทำคุณประโยชน์ ให้ ควำมช่วยเหลือ ให้ คำแนะนำไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม แก่บริ ษัทฯและ/หรื อ
บริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ในกำรประกอบธุรกิจได้ ทังในปั
้ จจุบนั และอนำคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่
กรรมกำร ผู้บริ หำร และผู้มีอำนำจควบคุม หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ ำงต้ นทังในปั
้ จจุบนั
และในอนำคต
4. บุคคลธรรมดำและ/หรื อนิติบคุ คลที่มีควำมสัมพันธ์ อั นดีกับกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัทฯและ/หรื อ
บริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่ำว

ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 3
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ผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วมดังกล่ำวจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุใ นข้ อ 5.2.1 เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ ไม่รวมกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ ยวข้ องตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรรมกำรกำกับตลำดทุนที่
ทจ.40/2557 เรื่ อง กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออก
ตรำสำรทุน ซึง่ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวำคม พ.ศ.2557 เป็ นต้ นไป (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
พนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วม หมำยถึง พนักงำนของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) และ/หรื อบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด และ/หรื อบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด และ/หรื อบริ ษัท
แพลทินัม พลำซ่ำ จำกัด และ/หรื อบริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด ซึ่งจะจองซือ้ หุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุในข้ อ 5.2.1
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯจำนวน 700,000,000 หุ้น ที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ำเทียม
กับหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัทฯ ทุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทฯจะนำหุ้นสำมัญทัง้ หมดของบริ ษัทฯเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่ง
บริ ษัทฯได้ ยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ.
2557 ให้ พิจำรณำรับหุ้นของบริ ษัทฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริ ษัทฯจะดำเนินกำรให้ รับหุ้นของบริ ษัท ฯเป็ น
หลักทรั พย์จดทะเบียนต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่
ปรึกษำทำงกำรเงินได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทฯแล้ ว และพบว่ำบริ ษัทฯมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องกำรรับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่
22 มกรำคม พ.ศ.2544 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม ) และตำมหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่ องกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ที่จะสำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้ เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรำย
ย่อย ซึง่ บริ ษัทฯจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 25 % ของทุน
จดทะเบียนที่ชำระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื ้อขำย เมื่อบริ ษัทฯได้
จำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชน จะทำให้ บริ ษัทฯมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อย โดย
บริ ษัทฯจะดำเนินกำรให้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5

ข้ อมูลอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่
เกี่ยวข้ องขำยหุ้นและหลักทรัพย์ภำยในเวลำที่กำหนด พ.ศ.2544 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม ) กำหนดให้ บริ ษัทฯ
ต้ องสัง่ ห้ ำมผู้มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรและผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆนำหุ้นของตนซึง่ มีจำนวนรวมกันเป็ นจำนวนร้ อยละ 55 ของ
ทุนชำระแล้ วหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนแล้ วเสร็ จออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ
ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 4
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เริ่ มทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยหลังจำกวันที่ห้ ุนของบริ ษัทฯทำกำรซือ้ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ที่ถกู สัง่ ห้ ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขยำยหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ำม
ขำยได้ ในจำนวนร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยดังกล่ำ ว และสำมำรถขำยหุ้นส่วนที่เหลือได้ เมื่อ
ครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
2.

ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

หุ้นสำมัญของบริ ษัทฯสำมำรถโอนได้ อย่ำงเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด เว้ นแต่กำรโอนหุ้นสำมัญนันเป็
้ นเหตุให้ มีบคุ คลที่ไม่มี
สัญชำติไทยถือหุ้นในบริ ษัทฯมีจำนวนมำกกว่ำร้ อยละ 49 (สีส่ บิ เก้ ำ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
กำรโอนหุ้นสำมัญ
รำยใดที่จะทำให้ อตั รำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชำติไทยของบริ ษัทฯเกินกว่ำอัตรำส่ว นดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทฯมี
สิทธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯรำยนันได้
้
กำรโอนหุ้นของบริ ษัทฯจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลำยมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ
โอน และส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน กำรโอนหุ้นจะใช้ ยนั บริ ษัทฯได้ เมื่อบริ ษัทฯได้ รับคำขอให้ ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ ว และใช้
ยันบุคคลภำยนอกได้ เมื่อบริ ษัทฯได้ ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัทฯจะลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14 วัน นับแต่วนั
ได้ รับกำรร้ องขอนัน้ หรื อหำกบริ ษัทฯเห็นว่ำกำรโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ บริ ษัทฯจะแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคำขอภำยใน 7 วัน กำร
โอนหุ้นที่ซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ เป็ นไปตำมกฎข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

กำรกำหนดรำคำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขำยในครัง้ นี ้ จะใช้ วิธีกำรสำรวจควำมต้ องกำรซื ้อหลักทรัพย์จำกนัก
ลงทุนสถำบัน (Bookbuilding) ซึ่งเป็ นกำรสอบถำมปริ มำณควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถำบันในแต่ละระดับ
รำคำ (Price Range) แล้ วเปิ ดโอกำสให้ นกั ลงทุนสถำบันแจ้ งรำคำและจำนวนหุ้นที่ ประสงค์จะจองซื ้อมำยังผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯและผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยได้ กำหนดรำคำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขำยในครัง้ นี ้ที่รำคำ [•] บำทต่อหุ้น โดยได้ พิจำรณำจำกรำคำและจำนวน
หุ้นที่นกั ลงทุนสถำบันเสนอควำมต้ องกำรซื ้อเข้ ำมำ ซึง่ รำคำดังกล่ำวเป็ นรำคำที่จะทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถระดมเงินทุนได้ ตำม
จำนวนที่ต้องกำรระดมทุน และยังเป็ นรำคำที่คำดว่ำจะก่อให้ เกิดควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นเหลืออยูม่ ำกพอในระดับที่คำดว่ำจะทำ
ให้ รำคำหุ้นมีเสถียรภำพในตลำดรอง
3.1 ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
รำคำที่บริ ษัทฯจะเสนอขำยหุ้นสำมัญ สำมำรถคิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (P/E Ratio) เท่ำกับ [•] เท่ำ โดย
คำนวณจำกกำไรสุทธิใน 4 ไตรมำสล่ำสุด (ตังแต่
้ วนั ที่ [•] – วันที่ [•]) ที่ [•] ล้ ำนบำท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญภำยหลังกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้แล้ วรวม 2,800,000,000 หุ้น ได้ กำไรต่อหุ้นเท่ำกับ [•] บำท (Fully Diluted Earnings)
โดย P/E Ratio ที่เสนอขำยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอัตรำส่วน P/E Ratio ของกลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรม
อสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ ำง หมวดธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ที่คดั เลือกแล้ วว่ำมีควำมคล้ ำยคลึงกับลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) และ บริ ษัท สยำมฟิ วเจอร์
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ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) หรื อ CPN, MBK และ SF อยู่ร้อยละ [•] โดยค่ำเฉลี่ยของ P/E Ratio ของบริ ษัททัง้ 3 ในช่วง
ระยะเวลำ [•] ตังแต่
้ วนั ที่ [•] – [•] อยูท่ ี่ [•] เท่ำ ดังรำยละเอียดกำรคำนวณต่อไปนี ้
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลาดรองที่จดทะเบียน /
อุตสาหกรรม / ธุรกิจ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนำ พัฒ นำศูน ย์ ก ำรค้ ำ ขนำดใหญ่ SET / อสังหำริ มทรัพย์และ
จำกัด (มหำชน)
แ ล ะ ธุ ร กิ จ ใ ห้ เ ช่ ำ พื น้ ที่ แ ล ะ
ก่อสร้ ำง / พัฒนำ
(CPN)
ให้ บ ริ ก ำรพื น้ ที่ ค้ ำ ปลี ก ภำยใน
อสังหำริ มทรัพย์
ศู น ย์ ก ำรค้ ำ และยั ง ประกอบ
ธุรกิจพัฒนำ บริ หำร และให้ เช่ำ
พื ้นที่อำคำรสำนักงำน และธุรกิจ
โรงแรม
บริ ษัท เอ็ม บี เค
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ศู น ย์ ก ำรค้ ำ โดย SET / อสังหำริ มทรัพย์และ
จำกัด (มหำชน)
กำรน ำพื น้ ที่ อ อกให้ เช่ ำ และ
ก่อสร้ ำง / พัฒนำ
(MBK)
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมและกำร
อสังหำริ มทรัพย์
ท่อ งเที่ ย ว รวมถึ ง ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
พัฒนำอสังหำริ มทรัยพ์ที่พฒ
ั นำ
ที่ดินเพื่อขำย
บริ ษัท สยำมฟิ วเจอร์ ดี ประกอบธุรกิจหลักในกำรให้ เช่ำ SET / อสังหำริ มทรัพย์และ
เวลอปเมนท์ จำกัด
พื น้ ที่ ใ นอำคำรและให้ บริ ก ำร
ก่อสร้ ำง / พัฒนำ
(มหำชน) (SF)
ด้ ำนสำธำรณูปโภค
อสังหำริ มทรัพย์

ราคาเฉลี่ย
(บาท)
[•]

P/E เฉลี่ย
(เท่ า)
[•]

[•]

[•]

[•]

[•]

P/E Ratio ที่เสนอขำยคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินในอนำคต ซึ่งเป็ น
ปั จจัยสำคัญที่นกั ลงทุนควรพิจำรณำประกอบกำรตัดสินในลงทุน เนื่องจำกบริ ษัทฯวำงแผนกำรขยำยธุรกิจทังส่
้ วนของธุรกิจ
พัฒนำศูนย์กำรค้ ำและบริ หำรพื ้นที่เช่ำและธุรกิจโรงแรม ได้ แก่ โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั และ โครงกำรโรงแรม
2 แห่ง บนเกำะสมุย ซึ่งจะดำเนินกำรผ่ำนบริ ษั ทย่อ ย ได้ แก่ บริ ษัท เดอะ แพลทินัม มำร์ เก็ ต จำกัด และ บริ ษั ท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ เริ่ มลงทุนพัฒนำโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั แล้ ว โดยในปั จจุบนั อยู่ระหว่ำง
ทดสอบเสำเข็ม ที่ได้ มีกำรวำงฐำนรำกไปแล้ ว และอยูใ่ นระหว่ำงรอใบอนุญำตก่อสร้ ำงอำคำรจำกสำนักงำนกรุงเทพมหำนคร
ซึง่ บริ ษัทฯคำดว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะสำมำรถเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 และจะเข้ ำมำมีบทบำทต่อ
กำรเติบโตของผลกำรดำเนินงำนในอนำคตของกลุม่ บริ ษัทฯอย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่อ งจำกเป็ นโครงกำรที่มีพื ้นที่เช่ำมำก และมี
ศักยภำพในกำรเติบโต (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดโครงกำรในส่วนที่ 2.6 โครงกำรในอนำคต ส่วนที่ 2.4.2.5 ปั จจัยและ
อิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะกำรเงินในอนำคต รวมถึงส่วนที่ 2.3 ปั จจัยควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงกำรในอนำคตต)
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4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

5.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื ้อหุ้น
และวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ เอกสำยฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิ ดปั ญหำ อุปสรรค หรื อข้ อจำกัดในกำร
ดำเนินกำร ทังนี
้ ้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม เพื่อให้ กำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จ
สูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ กระทำผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
5.2 ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
5.2.1

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
999/9 อำคำรสำนักงำน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21, 24
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสำร 0-2658-6862
5.2.2

ผู้จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

[•]
(หำกไม่ได้ กล่ำวถึงผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยหรื อผู้จัดจำหน่ำยและรั บประกันกำร
จำหน่ำยรำยใดรำยหนึง่ โดยเฉพำะ รวมเรี ยกผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จดั จำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยว่ำ “ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์”)
5.3 เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริ ษัทฯตกลงมอบหมำยให้ ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯซึง่ จะเสนอขำยหุ้นต่อนักลงทุน จำนวน 700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้ อยล้ ำนหุ้น) ในรำคำหุ้นละ [•]
บำท โดยผู้จัดจ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พย์ มีข้อ ตกลงยอมรั บประกัน กำรจ ำหน่ำยหุ้น ในลัก ษณะรั บประกัน ผลกำรจัด
จำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ภำยใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้น (Underwriting Agreement)
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นอกจำกนี ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้ เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ตำ่ งๆตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ซึ่ง
รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริ ษัทฯไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement) หรื อ
(2) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรื อกำรเมืองทังใน
้
ประเทศและต่ำงประเทศ หรื อกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในธุรกิจหรื อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครัง้ นี ้ หรื อ
(3) เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
หรื อ
(4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงำนรำชกำร
สัง่ ระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญข้ ำงต้ นจะ
เป็ นไปตำมรำยละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดไว้ ใ นสัญ ญำแต่ง ตัง้ ผู้จัด จ ำหน่ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ำ ย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ยกเลิกกำรเสนอขำยหรื อกำรจัด
จำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้จำกเหตุข้ำงต้ น หรื อเหตุอื่นที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
(Underwriting Agreement) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรคืนเงินจองซื ้อทัง้ จำนวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแต่ละรำยที่จองซื ้อหุ้นสำมัญ ตำมรำยละเอียดที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2

ค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัทฯตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) ให้ แก่ ผ้ จู ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น [•] บำท โดยจะชำระเงินตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ใน
สัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

5.3.3

ประมาณการจานวนเงินที่บริษัทฯจะได้ รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 700,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ [•] บำท
หักค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์โดยประมำณ
(ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ )
จำนวนเงินทีจ่ ะได้ รับ (ก่อนหักค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ)โดยประมำณ
จำนวนเงินทีจ่ ะได้ รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ)โดยประมำณ
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5.3.4

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้น
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ ว
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำขอให้ รับหุ้นสำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน 1
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำตลำดหลักทรัพย์ฯ
ค่ำพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น โดยประมำณ
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ โดยประมำณ2
รวมค่ำใช้ จำ่ ยทังสิ
้ ้น

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

หมำยเหตุ : ค่ำใช้ จำ่ ยข้ ำงต้ นไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
1
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
2
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ หมำยถึง ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำทำงกฎหมำย และค่ำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และกำร
นำเสนอข้ อมูลต่อนักลงทุน และค่ำตอบแทนนำยทะเบียนหุ้น

5.4

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษัทฯสำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นของ
บริ ษัทฯได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
จนถึงวันสิ ้นสุดกำรเสนอขำย ในวันและเวลำทำกำรของสำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำย
ทังนี
้ ้ ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อ
บริ ษัทร่วม และพนักงำนของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม สำมำรถดำวน์โหลด (download)
หนังสือชี ้ชวนซึง่ มีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อศึกษำรำยละเอียด
กำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้ได้ ก่อนจองซื ้อหุ้นสำมัญ ผ่ำน website ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

5.5

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุ
ในข้ อ 5.2 จะดำเนินกำรมิให้ มีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ำย
กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
บุคคลดังกล่ำวทัง้ หมด ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม )
และจะไม่จัดสรรหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้ แก่บุคคลที่บริ ษัทฯถูกห้ ำมมิให้ จัดสรรหุ้นหรื อเกิ นกว่ำอัตรำที่ประกำศ
กำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่ องกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภท
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตรำสำรทุน ซึ่งใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวำคม 2557 เป็ นต้ น
ไป (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม ) เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจำกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อหลักทรัพย์
ทังหมด
้
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บริ ษัทฯมีวตั ถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ (1) เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณ
ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จำนวน [•] หุ้น (2) เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อ
บริ ษัทร่ วม จำนวน [•] หุ้น และ (3) เสนอขำยต่อพนักงำนของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม
จำนวน [•] หุ้น อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดลุ พินิจใน
กำรเปลี่ย นแปลงจ ำนวนหุ้นที่ จ ะจัดสรรให้ แ ก่นักลงทุน แต่ละประเภท เพื่อ ทำให้ ก ำรจองซื อ้ หุ้น ในครั ง้ นีป้ ระสบ
ควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
อนึง่ กำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่ อยของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรรั บหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนฉบับ พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22
มกรำคม พ.ศ.2544 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
(ก)

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
กำรจัด สรรหุ้น สำมัญให้ แ ก่ ผ้ ูมี อุปกำรคุณของผู้จัด จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พย์ ให้ อยู่ใ นดุล พินิ จของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ที่จะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อในจำนวนมำกน้ อย
เท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ กบั บุคคลใดก็ได้ โดยกำรจัดสรรจะพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ
อันได้ แก่ ปริ มำณกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อกำรมีธุรกิจที่เกี่ยวข้ องด้ ำนวำณิชธน
กิจ หรื อด้ ำนอื่นๆกับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ จำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่ ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ จะต้ องมีจำนวนขัน้ ต่ำ [•] หุ้นและต้ องเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ [•] หุ้น และหำก
ยอดกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรั พย์ตำมข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ ในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุ้นของผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ

(ข)

วิธีการจัดสรรหุ้นให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วม
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ให้ อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยจะทำกำรจัดสรรให้ แก่
บุคคลใด และ/หรื อในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ กบั บุคคลใดก็ได้ ทังนี
้ ้
จำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณรำยใดจะต้ องมีจำนวนขันต
้ ่ำ [•] หุ้นและต้ องเพิ่มเป็ นจำนวน
ทวีคณ
ู ของ [•] หุ้น โดยผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม จะต้ องจองซื ้อกับ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ เท่ำนัน้
หำกยอดจองซื ้อของผู้มีอุปกำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ครบตำมจำนวนที่
กำหนดแล้ ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำร
ปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ

(ค)

วิธีการจัดสรรหุ้นให้ แก่ พนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วม
กำรจัด สรรหุ้นสำมัญให้ แก่ พนักงำนของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ให้ อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยจะทำกำรจัดสรรให้ แก่
บุคคลใด และ/หรื อในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ กบั บุคคลใดก็ได้ ทังนี
้ ้
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จำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่พนักงำนรำยใดจะต้ องมีจำนวนขันต
้ ่ำ [•] หุ้นและต้ องเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู
ของ [•] หุ้น โดยพนักงำนของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม จะต้ องจองซื ้อกับผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ เท่ำนัน้ หำกยอดจอง
ซื ้อของพนักงำนของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อน
ครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หุ้นส่วนที่เหลือจำกควำมต้ องกำรของบุคคลตำมข้ อ (ก), (ข) และ (ค) ข้ ำงต้ น ให้ จดั สรรตำม
ดุลพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
5.6 วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้น
รำยละเอียดวิธีกำรจองและกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นมีดงั ต่อไปนี ้
5.6.1 สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1)

การจองซือ้ โดยการส่ งใบจองพร้ อมเอกสารประกอบ
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน [•] หุ้น และต้ องเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ [•] หุ้น โดยผู้จอง
ซื ้อจะต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลำยมือ
ชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อ มประทับตรำ
สำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียน
บ้ ำ นที่มี เ ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรื อ สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่ น ที่มี เ ลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีผ้ ูจองซื ้อเป็ นผู้เยำว์ จะต้ องแนบคำ
ยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำหรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้ปกครองที่ผ้ ปู กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่ พร้ อม
ให้ ผ้ ปู กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่ างชาติ: สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั
ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
 ผู้จองซื อ้ ประเภทนิ ติ บุคคลตามกฎหมายไทยหรื อ ที่จ ดทะเบี ยนในประเทศไทย: สำเนำ
หนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบคุ คล หรื อสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำง
ด้ ำว หรื อหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
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 ผู้จองซือ้ ประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติ
บุคคล หรื อสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษั ท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์
สนธิ ข้ อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อม
แนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือ เดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
 ผู้จ องซื อ้ ประเภทนิ ติ บุค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผ้ ูดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ ด าเนิ น การจองซื อ้ แทน: ส ำเนำหนัง สือ มอบอ ำนำจจำกผู้จ องซื อ้ มอบอ ำนำจให้ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื ้อแทน พร้ อมทังแนบส
้
ำเนำเอกสำรของผู้รับมอบอำนำจ ทังนี
้ ้ เอกสำร
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้ องลง
นำมรั บ รองสำเนำถูก ต้ อ งโดยผู้มี อ ำนำจลงนำมแทนของผู้จ องซื อ้ หรื อ ผู้แ ลรั ก ษำผลประโยชน์
(แล้ วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำม
ระเบียบที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดแล้ ว ให้ ผ้ จู องซื ้อดำเนินกำรกรอกใบจองซื ้อหุ้น ลงนำมตำม
ตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ ไว้ กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจองซื ้อหุ้นให้ ผ้ จู ดั จำหน่ำย โดย
ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จองซื ้อ
จะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ องครบถ้ วน และ
ชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อทีใ่ ห้ ไว้ กบั ผู้จดั จำหน่ำย เพื่อเป็ นเอกสำร
ประกอบกำรจองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้
บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำก
หลักทรัพย์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อดังกล่ำวจะต้ อง
กรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)
(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ [•]
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
 หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [•] ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. หรื อก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ [*] ผู้
จองซื อ้ จะต้ อ งช ำระเงิ น ค่ ำ จองซื อ้ โดยช ำระเป็ นเงิ น โอน เงิ น โอนอัต โนมัติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ”เช็คธนำคำร”)
หรื อ ดร๊ ำฟท์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำ
กำร โดยให้ ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•] และชื่อเจ้ ำของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ กำร
ชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขำย
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หลักทรัพย์กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อ
ชำระค่ำผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
 หำ ก ท ำ ก ำ ร จ อ ง ซื อ้ ใ น วั น ที่ [• ] ห ลั ง เ ว ล ำ 12.00
น.
แ ละ ใ น วั น ที่ [• ]
ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติ
(หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System’ หรื อ “ATS”) เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเป็ น เช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (แล้ วแต่กรณี) พร้ อมทัง้
เขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำย จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดซื ้อรวม
ในส่วนของตนให้ แก่บริ ษัทต่อไป
(ง) ผู้จองซื ้อจะต้ องนำใบจองซื ้อตำมข้ อ 5.7.1 (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมข้ อ 5.7.1 (ค) มำยื่นควำมจำนง
ในกำรจองซื ้อหุ้นและชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นได้ ที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อ 5.2 ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ [•] โดยในกำรจองซื ้อ เจ้ ำหน้ ำที่รับจองซื ้อจะลงลำยมือชื่อรับ
จองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(จ) ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรำยเข้ ำบัญชีของ
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ธนำคำรไม่
สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ที่ได้ เรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(ฉ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่
ครบถ้ วนตำมข้ อ 5.6.1 (ก)-(ง) ได้
(2)

การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้ อ 5.2 โดยผู้จองซื ้อจะต้ อง
เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชี ซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ซึ่งผ่ำน
ขันตอนกำรรู
้
้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำม
เสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื ้อ โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมี
กำรควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้
โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูล
เกี่ ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ช้ วนของกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ และยินยอมผูกพันตำม
หนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ
(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่เว็บไซต์ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภำยในระยะเวลำ
กำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ของวันที่ [•] ถึง 16.00 น. ของวันที่ [•]
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(ค) ผู้จองซือ้ ต้ องชำระเงิ นค่ำจองซือ้ หุ้นตำมจำนวนที่จองซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยชำระเป็ น เงิ นโอน เงิ นโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ง) ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ตำมข้ อ 5.2 จะดำเนินกำรเรี ยกเก็ บเงิ นจำกบัญชี ผ้ ูจองซือ้ ทุกรำย และอำจจะ
พิจำรณำตัดสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่
ครบถ้ วนตำมข้ อ (2) (ก)-(ค) ได้
(ฉ) หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำรจองซื ้อตำมวิธีกำร
จองในข้ อ 5.6.1 (1) ได้
(3)

การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป
(ก) กำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ซงึ่ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำรจัดทำแบบประเมิน
ควำมสำมำรถรั บควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ ผ่ำนทำง
โทรศัพท์ บนั ทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์
บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่ม ทุนใน
หนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่
ต้ องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื ้อ
(ข) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องแจ้ งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น วิธีกำร
และวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ งให้ ทรำบว่ำผู้จองซื ้อสำมำรถศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญ
เพิ่มทุนจำกหนังสือชี ้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
(ค) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึก
เทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรที่ใช้ ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื อชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น
(ง) ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ รับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วน และ
ยินยอมผูกพันในหนังสือชี ้ชวนดังกล่ำว
(จ) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์เมื่อรั บคำยืนยันพร้ อมรำยละเอียดกำรจองซือ้ ผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำนระบบที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดยระบบ
จะแสดงข้ อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื ้อ
ผ่ำนระบบ
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(ฉ) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ [•]
(ช) ผู้จองซือ้ ต้ อ งชำระเงิ น ค่ำจองซือ้ หุ้นตำมจำนวนที่จองซือ้ ณ วัน จองซื อ้ โดยชำระเป็ นเงิ นโอน เงิ นโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ซ) ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต ำมข้ อ ถ.2 จะดำเนินกำรเรี ยกเก็บเงินจำกบัญชีผ้ จู องซื ้อทุกรำย และจะตัดสิทธิ
กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดจำหน่ำยหลัก ทรัพย์มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วน
ตำมข้ อ (3) (ก)-(ช) ได้
(ญ) หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำรจองซื ้อตำมวิธีกำร
จองในข้ อ 5.6.1 (1) ได้
5.6.2

สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วม
ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมจะต้ องปฏิบัติตำมวิธีกำร
ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม จะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำ
จำนวน [•] หุ้น และต้ องเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ [•] หุ้น โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจอง
ซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลง
นำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซื ้อดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียน
บ้ ำ นที่มี เ ลขประจ ำตัว ประชำชน 13 หลัก หรื อ สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่ น ที่มี เ ลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงนำมรั บรองสำเนำถูกต้ อง (กรณี ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์ จะต้ องแนบคำ
ยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำหรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้ปกครองที่ผ้ ปู กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่พร้ อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุ คคลธรรมดาชาวต่ างชาติ: สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่
หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง ในกรณีที่เป็ นผู้เยำว์จะต้ องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำ
สำมำรถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ องตำมกฎหมำย
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติ
บุคคลหรื อสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
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นิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อหนังสือเดินทำง
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติ
บุคคล สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation)หนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อบังคับและสำเนำหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อม
แนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำม
ระเบียบที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดแล้ ว ให้ ผ้ จู องซื ้อดำเนินกำรกรอกใบจองซื ้อหุ้น ลงนำมตำม
ตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ ไว้ กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจองซื ้อหุ้นให้ ผ้ จู ดั จำหน่ำย โดย
ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จองซื ้อ
จะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ องครบถ้ วน และ
ชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อทีใ่ ห้ ไว้ กบั ผู้จดั จำหน่ำย เพื่อเป็ นเอกสำร
ประกอบกำรจองซื ้อ
(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
เท่ำนัน้ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ [•]
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
1) หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [•] ตังแต่
้ เวลำ 9.00-12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อ โดย
ชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค
หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ”เช็คธนำคำร”) หรื อ ดร๊ ำฟท์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยให้ ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•]และชื่อเจ้ ำของเช็ค
ต้ องเป็ นชื่ อเดียวกับผู้จองซือ้ เท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบโอนเงิ นอัตโนมัติจะ
กระท ำได้ เ ฉพำะผู้จ องซือ้ ที่ได้ เปิ ดบัญชี เพื่ อซื อ้ ขำยหลักทรั พ ย์ กับ ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำผูกพัน
โดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
2) หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [•] หลังเวลำ 12.00 น. และในวันที่ [•] ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจอง
ซื ้อตำมจำนวนที่จองซือ้ โดยชำระเป็ นเงิ นโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) เท่ำนัน้
(ง) ทังนี
้ ้ (ก) กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเป็ น เช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่
ติดต่อไว้ ด้ำนหลัง (ข) กำรโอนเงิน ให้ โอนเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหุ้นของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
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กำรจำหน่ำยซึง่ ผู้จองซื ้อสำมำรถสอบถำมรำยชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จำกผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดซื ้อ
รวมในส่วนของตนให้ แก่บริ ษัทฯต่อไป ผู้จองซื ้อจะต้ องนำใบจองซื ้อตำมข้ อ 5.6.2 (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อ
หุ้นตำมข้ อ 5.6.2 (ค) มำยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อหุ้นและชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นได้ ที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่
[•]
(จ) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุก
รำยเข้ ำบัญชีของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำร
จองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ที่ได้
เรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(ฉ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื อ้
ที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 5.6.2 (ก)-(ง) ได้
5.6.3

สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วม
ผู้จองซื ้อประเภทพนักงำนของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วมจะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซือ้ ประเภทพนักงำนของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม จะต้ องจองซือ้ หุ้นขัน้ ต่ำ
จำนวน [•] หุ้น และต้ องเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ [•] หุ้น โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจอง
ซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อ และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
ดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียน
บ้ ำ นที่มี เ ลขประจ ำตัว ประชำชน 13 หลัก หรื อ สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่ น ที่มี เ ลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุ คคลธรรมดาชาวต่ างชาติ: สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่
หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูก ค้ ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำม
ระเบียบที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดแล้ ว ให้ ผ้ จู องซื ้อดำเนินกำรกรอกใบจองซื ้อหุ้น ลงนำมตำม
ตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ ไว้ กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจองซื ้อหุ้นให้ ผ้ จู ดั จำหน่ำย โดย
ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จองซื ้อ
จะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ องครบถ้ วน และ
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ชัด เจนพร้ อมลงลำยมื อ ชื่ อ ตำมตัว อย่ ำงลำยมื อชื่ อ ที่ ใ ห้ ไว้ กับ ผู้จัด จำหน่ำ ย เพื่ อ เป็ นเอกสำร
ประกอบกำรจองซื ้อ
(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเท่ำนัน้
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ [•]
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
1) หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [•] ตังแต่
้ เวลำ 9.00-12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อ โดยชำระ
เป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค หรื อ
แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ”เช็คธนำคำร”) หรื อ ดร๊ ำฟท์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีใน
เขตกรุ งเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยให้ ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•]และชื่อเจ้ ำของเช็คต้ องเป็ นชื่อ
เดียวกับผู้จองซื ้อเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จอง
ซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ
5.2.1 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
2) หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [•] หลังเวลำ 12.00 น. และในวันที่ [•] ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อตำม
จำนวนที่ จองซือ้ โดยชำระเป็ นเงิ นโอน หรื อเงิ นโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เ รี ยกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) เท่ำนัน้
(ง) ทังนี
้ ้ (ก) กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเป็ น เช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่
ติดต่อไว้ ด้ำนหลัง (ข) กำรโอนเงิน ให้ โอนเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหุ้นของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยซึง่ ผู้จองซื ้อสำมำรถสอบถำมรำยชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จำกผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดซื ้อ
รวมในส่วนของตนให้ แก่บริ ษัทฯต่อไป ผู้จองซื ้อจะต้ องนำใบจองซื ้อตำมข้ อ 5.6.3 (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อ
หุ้นตำมข้ อ 5.6.3 (ค) มำยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อหุ้นและชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นได้ ที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่
[•]
(จ) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุก
รำยเข้ ำบัญชีของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำร
จองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ที่ได้
เรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(ฉ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อ
ที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 5.6.3 (ก)-(ง) ได้

ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 18

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.7 การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หุ้นเกินกว่ าจานวนหุ้นที่เสนอขาย
5.7.1

ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยสำหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2

5.7.2

ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วม
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยสำหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อ
บริ ษัทย่อ ยและ/หรื อบริ ษั ทร่ วม ให้ อยู่ใ นดุลยพิ นิจของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รั บมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท

5.7.3

ผู้จองซือ้ ประเภทพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วม
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยสำหรั บผู้จองซื ้อประเภทพนักงำนของบริ ษัทฯและ/หรื อ
บริ ษัทย่อ ยและ/หรื อบริ ษั ทร่ วม ให้ อยู่ใ นดุลยพิ นิจของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รั บมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท

5.8

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์

5.8.1 ในกรณีผ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2 ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรรำยนันๆ
้ จะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นแก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ ไม่ได้ รับ
กำรจัดสรร โดยจ่ำยเป็ นเช็ คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซือ้ ตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียน ตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่สิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวจะต้ องทำกำรชำระ
ดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร
นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วัน ดังกล่ำว จนถึงวันที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินจองซื ้อหุ้นคืนแล้ ว
โดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำร
จัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจำกควำมไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่
ระบุในข้ อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.8.2

ในกรณีผ้ จู องซือ้ ได้ รับการจัดสรรหุ้นน้ อยกว่ าจานวนหุ้นที่จองซือ้
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้น จำกผู้จองซื ้อที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบ
ตำมจำนวนหุ้นที่จองซื ้อรำยนันๆ
้ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นแก่ผ้ จู องซื ้อผ่ำน
ตน โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ ผ้ ทู ี่จองซื ้อที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดย
จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะ สัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่
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อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่สิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำ
จองซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำ
กำรจองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับ
กำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับเงิ นค่ำจองซื ้อทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำ
จองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินจอง
ซื ้อหุ้นคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำร
สูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่งเป็ นผลจำกควำมไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.8.3

ในกรณีผ้ ูจองซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่ องมาจากการไม่ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่ าจองซือ้ หุ้นตาม
เช็คค่ าจองซือ้ หุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซือ้
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อรำยนันๆ
้ จะดำเนินกำรคืนเช็คค่ำ
จองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรอันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมเช็คค่ำ
จองซือ้ หุ้น หรื อเนื่องจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่ อนไขในกำรจองซือ้ โดยผู้จองซื อ้ ดังกล่ำวต้ อ งติดต่อ ขอรั บเช็ คฉบับ
ดังกล่ำวคืนจำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจอง
ซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี

5.8.4

กรณีท่ มี ีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น
กำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่บริ ษัทฯและ/หรื อผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 652 ใช้ สิทธิ
ยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ำยหุ้นตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จ ัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อทุกรำยได้ ใช้ สิทธิยกเลิกกำร
จองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทฯต้ องระงับ และ/หรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
และ/หรื อ ไม่ สำมำรถส่ง มอบหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ สนอขำยได้ ผู้จ องซื อ้ มี สิท ธิ จ ะยกเลิก กำรจองซื อ้
หลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งควำมประสงค์ต่ อผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2 ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ (1) หรื อ (2) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รำยที่รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื ้อดังกล่ำว จะดำเนินกำรให้
มีกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื ้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ ใช้ สิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อ
หลักทรัพย์นนๆ
ั ้ โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่สิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อ
จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี ทังนี
้ ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้น
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ รำย
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ที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้ องชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่ พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึง
วันที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อแล้ วตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็ค
คืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับ
เงินจองซื ้อหุ้นคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำก
เกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่งเป็ นผลจำกควำมไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษัทฯได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ”) และศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ได้ ตกลงรับที่จะทำหน้ ำที่เป็ นนำยทะเบียนหุ้นให้ กบั บริ ษัทฯ โดยผู้จองซื ้อสำมำรถใช้ บริ กำรของ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ นำหุ้นที่ตนได้ รับกำรจัดสรรเข้ ำสูร่ ะบบซื ้อขำยแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System)
อันเป็ นผลให้ ผ้ จู องซื ้อสำมำรถขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอนุญำตให้ ห้ นุ ของบริ ษัทฯเริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ แตกต่ำงกับกรณีที่ผ้ จู อง
ซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนกว่ำจะ
ได้ รับใบหุ้น ดังนัน้ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสำมำรถเลือกให้
บริ ษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี ้ คือ
(ก) ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซือ้ ประสงค์ จ ะขอรั บ ใบหลักทรั พ ย์ โดยให้ ออกใบหลักทรั พ ย์ ใ นนำมของผู้จ องซือ้ นำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริ ษัท คือ ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ จะทำกำรส่งมอบใบหลักทรัพย์ ตำมจำนวนที่
ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
ภำยใน 15 วันนับจำกวันปิ ดทำกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้ได้ รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ที่
ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทยได้ จนกว่ำจะได้ รับใบหลักทรั พย์ ซึ่งอำจจะได้ รั บ
ภำยหลังจำกที่หลักทรัพย์ของ บริ ษัทได้ รับอนุญำตให้ เข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ ว
(ข) ในกรณีที่ผ้ จู องซือ้ ประสงค์จะใช้ บริ กำรของศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อประสงค์ ที่จะฝำก
หลักทรั พย์ ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรั พย์ ซึ่ งผู้จองซือ้ จะต้ องมีบัญชีซือ้ ขำยหลักทรั พย์ อยู่ กรณี นี ้นำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทคือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของ “บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน
หลักทรัพย์ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝำกหลั
ั้
กทรัพย์อยู่และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วัน
นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่
ผู้จ องซื อ้ ฝำกไว้ ในกรณี นี ้ ผู้ที่ได้ รั บ กำรจัด สรรจะสำมำรถขำยหลัก ทรั พ ย์ ที่ ได้ รั บกำรจัด สรรในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์ฯอนุญำตให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยได้ ใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหลักทรัพย์เลือกให้ บริ ษัทฯดำเนินกำรตำมข้ อ 6.10 (ข) ชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อจะต้ อง
ตรงกับชื่ อเจ้ ำของบัญ ชี ซือ้ ขำยหลักทรั พย์ ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ ที่จะฝำกหลักทรั พย์ ไว้ ในบัญชี ของบริ ษั ท
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หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ดังมี
รำยละเอียดและวิธีกำรตำมข้ อ 5.10 (ข) แทน
(ค) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรั บใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้
บริ ษัทฯจะดำเนินกำรนำหลักทรัพย์ที่ได้ รับกำรจัดสรรฝำกไว้ กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำก
หลักทรั พย์ จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหลักทรั พย์ตำมจำนวนที่ผ้ ูจองซื ้อได้ รับกำรจัดสรรไว้ ในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันนับจำกวัน
ปิ ดกำรจองซื อ้ ในกรณี นี ้ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ กำรจัด สรรจะสำมำรถขำยหลัก ทรั พ ย์ ที่ ได้ รั บกำรจัด สรรในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหำกผู้จองซื ้อต้ องกำรจะถอนหลักทรัพย์ออกจำกบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสำมำรถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำร
ถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทังนี
้ ้ กำรถอนหลักทรัพย์ที่ฝำกไว้ ในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผู้จองซือ้ ที่นำฝำก
หลักทรั พย์ในบัญชี ดังกล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหลักทรั พย์ได้ ทนั ภำยในวันที่หลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ
เริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ หำกผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบจองซื ้อ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้ อ 5.10 (ค) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
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