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 กรุ๊ป 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) (“บริษัทฯ”)
: 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
: 12-13 และ 16 มีนำคม พ.ศ.2558
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
: 1.00 บำท
รำคำเสนอขำยหุ้นละ
: 7.40 บำท
มูลค่ำรวมของหุ้นสำมัญใหม่ที่เสนอขำย : 5,180 ล้ ำนบำท
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
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัท
ย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม

จำนวนหุ้น
ร้ อยละ 46.36
หรื อเท่ำกับ 324,500,000 หุ้น
ร้ อยละ 23.64
หรื อเท่ากับ 165,500,000 หุ้น
ร้ อยละ 30.00
หรื อเท่ำกับ 210,000,000 หุ้น

ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ ในกำรใช้
ดุลพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น
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ปริ มำณควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ประสบ
ควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครั ง้ นี ไ้ ม่ รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่ อนั กลงทุนรายย่ อยหรื อประชาชนเป็ นการทั่วไป
เพราะหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครัง้ นีม้ ีไม่ พอสาหรับการเสนอขายต่ อประชาชนทั่วไปในวงกว้ าง
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 ลู งทุนสถำบัน รวมถึงผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัท
ร่วม
ในกำรพิจำรณำประเภทของนักลงทุนให้ ยดึ ตำมนิยำมที่กำหนด ดังต่อไปนี ้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ หมำยถึง ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำหรื อนิติบุคคลที่มิใช่นัก
ลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมที่ระบุไว้ ด้ำนล่ำง แต่เป็ นผู้มีอุปกำรคุณที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิ จกับที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึง่ รวมถึงลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ ำด้ ำนกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน บริ ษัท
คูค่ ้ ำ ผู้ให้ คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ที่ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนข้ อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจ ด้ ำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
หรื อด้ ำนกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรื อผู้ที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อมของที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะติดต่อในอนำคต หรื อบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิ จ กับที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ น ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรื อธุรกิจอื่นๆในเครื อของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ ำงต้ น ทังที
้ ่ติดต่อใน
ปั จจุบนั หรื อเคยติดต่อ หรื อคำดว่ำจะติดต่อในอนำคต ซึง่ จองซื ้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้
ในข้ อ 5.2 รวมทังลู
้ กค้ ำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ได้ แสดงควำมประสงค์จะขอรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯทำงระบบออนไลน์ผำ่ นทำงช่องทำง website ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรหุ้น
ให้ แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้ องของที่
ปรึ กษำทำงกำรเงิ น ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกัน กำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำ ยและรั บประกั นกำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะต้ องห้ ำม ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม
2552 (รวมทังที
้ ่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื ้อทังหมด
้
อนึง่ ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1) ยังรวมถึงนัก
ลงทุนสถำบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ ำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อบุคคลที่ผ้ จู ดั กำร
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กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยต้ องกำรชักชวนให้ เป็ นลูกค้ ำในอนำคต โดยนักลงทุนสถำบันต้ องจองซื ้อ
หุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1)
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(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. บุคคลธรรมดำหรื อนิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้ คำแนะนำ หรื อให้ ควำมช่วยเหลือในทำงใดๆไม่ว่ำ
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม แก่บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม รวมถึงบุคคลธรรมดำหรื อนิติ
บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม เช่น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงกำรค้ ำ ลูกค้ ำ คู่สญ
ั ญำ ผู้จดั หำสินค้ ำ บริ ษัทคู่ค้ำ สถำบันกำรเงินที่ติดต่อ ผู้ ให้ คำปรึ กษำทำงธุรกิจ
ผู้ให้ กำรสนับสนุนข้ อมูลทำงธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้ ำและธุรกิจ ฯลฯ เป็ นต้ น ทัง้ ที่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคย
ติดต่อ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่ำว
2. บุคคลธรรมดำหรื อนิ ติบุค คลที่บ ริ ษัท ฯและ/หรื อ บริ ษัท ย่อยและ/หรื อบริ ษั ทร่ วม ต้ อ งกำรชักชวนให้ มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ต่อไปในอนำคต รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่ำว และพนักงำนหรื อที่ปรึกษำของนิติบคุ คลดังกล่ำวด้ วย
3. บุคคลธรรมดำหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วมพิจำรณำแล้ วว่ำสำมำรถทำ
คุณประโยชน์ ให้ ควำมช่วยเหลือ ให้ คำแนะนำไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม แก่บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อย
และ/หรื อบริ ษัทร่ วม ในกำรประกอบธุรกิจได้ ทังในปั
้ จจุบนั และอนำคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร
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ผู้บริ หำร และผู้มีอำนำจควบคุม หรื อผู้ที่เ กี่ ยวข้ องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ ำงต้ นทังในปั
้ จจุบนั และใน
อนำคต
4. บุคคลธรรมดำหรื อนิติบคุ คลที่มีควำมสัมพันธ์ อนั ดีกับ กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัท
ย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่ำว
5. 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 แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด และ/หรื อบริ ษัท
แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด
ผู้มีอุปกำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมตำมข้ อ 1.-5. ข้ ำงต้ น จะต้ องจองซื ้อหุ้น
ผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุในข้ อ 5.2.1 เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ ไม่รวมกรรมกำร
ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่ เกี่ยวข้ อง โดยกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯให้ แก่นกั ลงทุนในครัง้ นี ้ จะมีก ำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่
ทธ.70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1
กันยำยน พ.ศ.2552 และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่ อง กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตรำสำรทุน ซึ่งมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้
วันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ.2557
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯจำนวน 700,000,000 หุ้น ที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุ้น
สำมัญเดิมของบริ ษัทฯทุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทฯจะนำหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัทฯเข้ ำจดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย (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
กุมภำพัน ธ์ พ.ศ.2551 เรื่ อง กำรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์ กำรรั บ หลัก ทรั พ ย์ เ พื่อสนับสนุน กำรจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ที่จะสำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้ เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้ แก่นกั
ลงทุนรำยย่อย ซึง่ บริ ษัทฯจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 25 %
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื ้อขำย เมื่อบริ ษัทฯ
ได้ จำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชน จะทำให้ บริ ษัทฯมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อ ย
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โดยบริ ษัทฯจะดำเนินกำรให้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้น สำมัญของบริ ษัทฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ต่อไป
1.5

ข้ อมูลอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ขำยหุ้นและหลักทรัพย์ภำยในเวลำที่กำหนด พ.ศ.2544 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริ ษัทฯต้ องสัง่ ห้ ำมผู้
มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรและผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆนำหุ้นของตนซึง่ มีจำนวนรวมกันเป็ นจำนวนร้ อยละ 55 ของทุนชำระแล้ ว
หลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนแล้ วเสร็ จออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯเริ่ มทำกำรซื ้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยหลังจำกวันที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ที่ถูกสัง่ ห้ ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขยำยหุ้นที่ถูกสัง่ ห้ ำมขำยได้ ใน
จำนวนร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยดังกล่ำว และสำมำรถขำยหุ้นส่วนที่เหลือได้ เมื่อครบกำหนด
ระยะเวลำ 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 ษัทฯเกินกว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวข้ 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 งรำคำและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อมำยังผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยช่วงรำคำที่ใช้ ทำ Bookbuilding อยู่ที่ระหว่ำงรำคำ 7.007.50 บำทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯและผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยได้ กำหนดรำคำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะ
เสนอขำยในครัง้ นี ้ที่รำคำ 7.40 บำทต่อหุ้น โดยได้ พิจำรณำจำกรำคำและจำนวนหุ้นที่นกั ลงทุนสถำบันเสนอควำมต้ องกำรซื ้อ
เข้ ำมำ ซึง่ รำคำดังกล่ำวเป็ นรำคำที่จะทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถระดมเงินทุนได้ ตำมจำนวนที่ต้องกำรระดมทุน และยังเป็ นรำคำที่
คำดว่ำจะก่อให้ เกิดควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นเหลืออยูม่ ำกพอในระดับที่คำดว่ำจะทำให้ รำคำหุ้นมีเสถียรภำพในตลำดรอง
ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 5
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3.1 ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
รำคำที่บริ ษัทฯจะเสนอขำยหุ้นสำมัญ สำมำรถคิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (P/E Ratio) เท่ำกับ 47.47 เท่ำ โดย
คำนวณจำกกำไรสุทธิใน 4 ไตรมำสล่ำสุด (หรื อกำไรสุทธิสำหรับปี พ.ศ.2557 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม-31 ธันวำคม พ.ศ.2557)
ซึ่งเท่ำกับ 436.47 ล้ ำนบำท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญภำยหลังกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้แล้ วรวม 2,800,000,000
หุ้น ได้ กำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 0.16 บำท (Fully Diluted Earnings)
โดย P/E Ratio ที่เสนอขำยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอัตรำส่วน P/E Ratio ของกลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรม
อสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ ำง หมวดธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ที่คดั เลือกแล้ วว่ำมีควำมคล้ ำยคลึงกับลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) และ บริ ษัท สยำมฟิ วเจอร์
ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) หรื อ CPN, MBK และ SF ที่แสดงไว้ ในตำรำงสรุปข้ อมูลที่ใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบเป็ นอัตรำส่วน
รำคำต่อกำไรต่อหุ้น (ตารางดังกล่าวอ้ างอิงข้ อมูลในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้ อนหลัง นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เพื่อแสดงข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และครอบคลุมควำมผันผวนของรำคำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์)
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลาดรองที่จดทะเบียน / ราคาเฉลี่ย
P/E เฉลี่ย
อุตสาหกรรม / ธุรกิจ
(บาท)
(เท่ า)
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนำ พัฒ นำศูน ย์ ก ำรค้ ำ ขนำดใหญ่ SET / อสังหำริ มทรัพย์และ
46.02
29.43
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
15.39
14.91
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
6.87
17.12
เวลอปเมนท์ จำกัด
พื น้ ที่ ใ นอำคำรและให้ บริ ก ำร
ก่อสร้ ำง / พัฒนำ
(มหำชน) (SF)
ด้ ำนสำธำรณูปโภค
อสังหำริ มทรัพย์
ค่ าเฉลี่ย
20.49
ที่มำ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมำยเหตุ: (1) รำคำปิ ดเฉลีย่ 6 เดือนย้ อนหลัง ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยำยน พ.ศ.2557-28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558
(2) อัตรำส่วน P/E เฉลี่ย 6 เดือนย้ อนหลัง คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยในแต่ละวันของอัตรำส่วน P/E ตังแต่
้ วนั ที่ 1
กันยำยน พ.ศ.2557-28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558
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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 และได้ รับใบอนุญำตก่อสร้ ำง
อำคำรจำกสำนักงำนกรุงเทพมหำนครแล้ ว โดยในปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงทดสอบเสำเข็มที่ได้ มีกำรวำงฐำนรำกไปแล้ ว ซึง่ บริ ษัทฯ
คำดว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะสำมำรถเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ ในช่วงกลำงปี พ.ศ. 2560 และจะเข้ ำมำมีบทบำทต่อกำร
เติบโตของผลกำรดำเนินงำนในอนำคตของกลุ่มบริ ษัทฯอย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่องจำกเป็ นโครงกำรที่มีพื ้นที่เช่ำมำก และมี
ศักยภำพในกำรเติบโต (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดโครงกำรในส่วนที่ 2.6 โครงกำรในอนำคต ส่วนที่ 2.4.2.5 ปั จจัยและ
อิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะกำรเงินในอนำคต รวมถึงส่วนที่ 2.3 ปั จจัยควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงกำรในอนำคต)
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

5.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื ้อหุ้น
และวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ เอกสำรฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรค หรื อข้ อจำกัดในกำร
ดำเนินกำร ทัง้ นี ้ 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
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
999/9 อำคำรสำนักงำน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21, 25
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสำร 0-2658-6301
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5.2.2

ผู้จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
87/2 อำคำร ซี อำร์ ซี ออลซีซนั่ ส์ เพลส ชัน้ 12 ยูนิตที่ 1-4
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์ โทรศัพท์: 0-2672-5999 เบอร์ โทรสำร: 0-2672-5888
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
132 อำคำรสินธร 1 ชัน้ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์ โทรศัพท์: 0-2205-7000
เบอร์ โทรสำร: 0-2205-7171
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
287 อำคำรลิเบอร์ ตี ้สแควร์ ชัน้ 16 แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม. 10500
เบอร์ โทรศัพท์: 0-2695-5000 เบอร์ โทรสำร: 0-2631-1709
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
130-132 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 2 ชัน้ 1, 2 และ
อำคำรสินธรทำวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2841-9000 โทรสำร 0-2841-9090
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
อำคำร 3 ชัน้ 20-21, 101 อำคำร RCP ชัน้ G ไทยพำณิชย์ ปำร์ ค พลำซ่ำ
19 ถนนรัชดำภิษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000 โทรสำร 0-2949-1001
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ชัน้ 29 อำคำรสีลมคอมเพลกซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000 โทรสำร 0-2231-3951
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
999/9 อำคำรสำนักงำน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 17-18, 25
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสำร 0-2658-9149
บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จากัด (มหาชน)
540 อำคำร เมอร์ ควิ รี่ ทำวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์ โทรศัพท์: 0-2658-5800 เบอร์ โทรสำร: 0-2658-5779
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(หำกไม่ได้ กล่ำวถึงผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
รำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ รวมเรี ยกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยและผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยว่ำ “ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ”)
5.3

เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริ ษัทฯตกลงมอบหมำยให้ ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นผู้จดั จำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯซึง่ จะเสนอขำยหุ้นต่อนักลงทุน จำนวน 700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้ อยล้ ำนหุ้น) ในรำคำหุ้นละ
7.40 บำท โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นในลักษณะรับประกันผล
กำรจัดจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ ภำยใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือ
สัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้น (Underwriting Agreement)
นอกจำกนี ้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิ ยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้
เมื่อเกิ ดเหตุกำรณ์ ต่ำงๆตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย หุ้น
(Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริ ษัทฯไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยหุ้น (Underwriting Agreement) หรื อ
(2) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจหรื อกำรเมือง ทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศ หรื อกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในธุรกิจหรื อกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครัง้ นี ้ หรื อ
(3) เมื่ อ มี ก ำรยกเลิ ก สัญ ญำแต่ง ตัง้ ผู้จัด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย หุ้น (Underwriting
Agreement) หรื อ
(4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ หรื อหน่วยงำน
รำชกำรสัง่ ระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญข้ ำงต้ นจะ
เป็ นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
หุ้น
ในกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหรื อกำรจัดจำหน่ำยหุ้น
ในครัง้ นี ้จำกเหตุข้ำงต้ น หรื อเหตุอื่นที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้น
(Underwriting Agreement) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จดั จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรคืนเงินจองซื ้อทังจ
้ ำนวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแต่ละรำยที่จองซื ้อหุ้นสำมัญ
ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.8.4
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5.3.2

ค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัทฯตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (ไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม)
ให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 79,256,220 บำท โดยจะชำระเงิน
ตำมวิ ธี ก ำรที่ ร ะบุ ไ ว้ ในสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกั น กำรจ ำหน่ ำ ยหุ้ น (Underwriting
Agreement)

5.3.3

ประมาณการจานวนเงินที่บริษัทฯจะได้ รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 700,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 7.40 บำท
หัก ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเสนอขำยหุ้น
(ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ )
จำนวนเงินทีจ่ ะได้ รับ
จำนวนเงินทีจ่ ะได้ รับต่อหุ้น

5.3.4

5,180,000,000 บำท
96,000,220 บำท
5,083,999,780 บำท
7.26 บำท

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้น
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำขอให้ รับหุ้นสำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (1)
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำตลำดหลักทรัพย์ฯ
ค่ำพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น โดยประมำณ
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ โดยประมำณ (2)
รวมค่ำใช้ จำ่ ยทังสิ
้ ้น

50,000
4,144,000
700,000
79,256,220
50,000
1,400,000
400,000
10,000,000
96,000,220

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

หมำยเหตุ : ค่ำใช้ จำ่ ยข้ ำงต้ นไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
(1) ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
(2) ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ หมำยถึง ค่ำที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึ กษำทำงกฎหมำย และค่ำ โฆษณำ ประชำสัมพัน ธ์
และกำรนำเสนอข้ อมูลต่อนักลงทุน และค่ำตอบแทนนำยทะเบียนหุ้น

5.4

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯสำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื ้อหุ้นของ
บริ ษัทฯ ได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 12-13 และ 16 มีนำคม
พ.ศ.2558 ในวันและเวลำทำกำรของสำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสถำบัน ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ รวมถึงผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อ
บริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม สำมำรถดำวน์โหลด (download) หนังสือชี ้ชวนซึง่ มีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกร่ ำงหนังสือ
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ชี ้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นครัง้ 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
บุคคลดังกล่ำวทังหมด
้
ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติ ม)
และจะไม่จัดสรรหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้ แก่บุคคลที่บริ ษัทฯถูกห้ ำมมิให้ จัดสรรหุ้น หรื อเกิ นกว่ำอัตรำที่ประกำศ
กำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่ อง กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภท
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตรำสำรทุน ซึ่งใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวำคม 2557 เป็ นต้ น
ไป (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม ) เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจำกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อหลักทรัพย์
ทังหมด
้
บริ ษัทฯมีวตั ถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ (1) เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณ
ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จำนวน 324,500,000 หุ้น (2) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบัน จำนวน 165,500,000 หุ้น
และ (3) เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม จำนวน 210,000,000 หุ้น
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดลุ พินิจในกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อทำให้ กำรจองซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำย
สูงสุด
อนึง่ กำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรรับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนฉบับ 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 ้อขำยหลักทรั พย์ ผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อกำรมีธุรกิ จที่เกี่ยวข้ องด้ ำนกำร
ให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรื อด้ ำนอื่นๆกับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ จำนวนหุ้นสำมัญที่
จัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จะต้ องมีจำนวนขันต
้ ่ำ 1,000 หุ้นและต้ องเพิ่มเป็ น
จำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นของผู้
มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
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(ข)

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ นักลงทุนสถาบัน
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถำบัน ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ที่จะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อ
จะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ กบั บุคคลใดก็ได้ โดยกำรจัดสรรจะพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น ปริ มำณ
กำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อกำรมีธุรกิจด้ ำนอื่นๆกับ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ำย เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ จำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ูลงทุน
สถำบันจะต้ องมีจำนวนขันต
้ ่ำ 1,000 หุ้นและต้ องเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น และหำกยอดกำรจอง
ซื ้อหุ้นสำมัญของผู้ลงทุนสถำบัน ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ ในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นของผู้ลงทุนสถำบันก่อนครบกำหนดระยะเวลำ
กำรจองซื ้อ

(ค)

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้ 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
้ ้
จำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ูมีอุปกำรคุณรำยใดจะต้ องมีจำนวนขันต
้ ่ำ 1,000 หุ้นและต้ องเพิ่มเป็ น
จำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม จะต้ อง
จองซื ้อกับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และตำมวิธีกำรที่ระบุ
ไว้ เท่ำนัน้ หำกยอดจองซื ้อของผู้มีอุปกำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ครบตำม
จำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ
ในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หุ้นส่วนที่เหลือจำกควำมต้ องกำรของบุคคลตำมข้ อ (ก), (ข), และ (ค) ให้ จดั สรรตำมดุลพินิจของ
ผู้จดั 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) ผู้จองซือ้ จะต้ องจองซือ้ หุ้นขันต
้ ่ำ จำนวน 1,000 หุ้น และต้ องเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น
โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล
นัน้ พร้ อมประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อดังต่อไปนี ้
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 ผู้จองซือ้ ประเภทบุ คคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่
หมดอำยุพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจำตัวประชำชน ให้ แนบ
สำเนำทะเบียนบ้ ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มี
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์
จะต้ องแนบค ำยิน ยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนำบัต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองที่ผ้ ปู กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง และสำเนำทะเบี ยน
บ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่ างชาติ: สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่
ยัง ไม่ห มดอำยุ พร้ อมลงนำมรั บ รองสำเนำถูก ต้ อ ง (กรณี ผ้ ูจ องซื อ้ เป็ นผู้เ ยำว์ จะต้ อ งแนบ
หลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ องตำมกฎหมำย)
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรื อที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำ
หนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบคุ คล หรื อสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุค คลนัน้ และประทับ ตรำส ำคัญ ของนิ ติ บุค คล (ถ้ ำมี ) พร้ อมแนบส ำเนำบัต รประจ ำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำม
ของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติ
บุคคล หรื อสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ ผ้ ูดูแลรั กษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดาเนินการจองซือ้ แทน: สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซื ้อมอบอำนำจให้ ผ้ ดู แู ลรักษำ
ผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื ้อแทน พร้ อมทังแนบส
้
ำเนำเอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทังนี
้ ้ เอกสำร
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำว
ต้ อ งลงนำมรั บ รองสำเนำถูก ต้ อ งโดยผู้มี อ ำนำจลงนำมแทนของผู้จ องซื อ้ หรื อ ผู้ ดูแ ลรั ก ษำ
ผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี)
ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อได้ ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ
ลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำร
จัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์แล้ ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื ้อ ให้ ผ้ จู องซื ้อดำเนินกำรกรอกใบจอง
ซื ้อหุ้น ลงนำมตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ ไว้ กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจองซื ้อหุ้น
ให้ ผ้ ูจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสำร
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บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลง
ลำยมือชื่อตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ ไว้ กบั ผู้จดั จำหน่ำย เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (Scripless System) กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหลัก ทรัพย์ในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อดังกล่ำวจะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจอง
ซื ้อในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรับกำรดำเนินงำนตำม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิติบคุ คล และเอกสำร “แบบสอบถำม
สำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบคุ คล” สำหรับผู้จองซื ้อนิติ
บุคคลเท่ำนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนำคม
พ.ศ.2558
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
 หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ.2558 ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. หรื อก่อนเวลำ
12.00 น. ของวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ.2558 ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อ โดยชำระเป็ น
เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค
หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ”เช็คธนำคำร”) หรื อดรำฟท์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำก
สำนักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยให้ ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 13
มีนำคม พ.ศ.2558 และชื่อเจ้ ำของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ กำรชำระเงิน
ค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่ อซื ้อขำย
หลักทรัพย์กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ โอน
เงินเพื่อชำระค่ำผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรเงินโอนอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วใน
วันจองซื ้อ
 หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ.2558 หลังเวลำ 12.00 น. และในวันที่ 16 มีนำคม
พ.ศ.2558 ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อตำมจำนวนที่จองซื ้อ
โดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System’
หรื อ “ATS”) เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (แล้ วแต่
กรณี) พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำ ย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำย จะ
ดำเนินกำรโอนเงินของยอดซื ้อรวมในส่วนของตนให้ แก่บริ ษัทฯ ต่อไป
(ง) ผู้จองซื ้อจะต้ องนำใบจองซื ้อตำมข้ อ 5.6.1 (1) (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมข้ อ 5.6.1 (1) (ค) มำ
ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อหุ้นและชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้ นได้ ที่ผ้ จู ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย
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ตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนำคม
พ.ศ.2558 โดยในกำรจองซื ้อ เจ้ ำหน้ ำที่รับจองซื ้อจะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับ
จองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(จ) ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ของผู้จองซื ้อทุกรำยเข้ ำ
บัญชีของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จอง
ซื ้อรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ที่ได้ เรี ยกเก็บเงินครัง้
แรก
(ฉ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทฯต้ องระงับ
และ/หรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ทังนี
้ ้ ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำม
ข้ อ 5.6.1 (1) (ก)-(ง) ได้
(2)

การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 (เฉพำะรำยที่
เปิ ดรับจองซื ้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ซึ่งได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน), บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด , บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จำกัด และบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)) โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆกับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ซึ่งผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จักลูกค้ ำและ
ตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื ้อ โดยผู้จดั
จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งมี ก ำรควบคุม ดูแ ลกำรจองซื อ้ ผ่ำ นระบบออนไลน์ ที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอ
สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password
login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำและรับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรื อข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) และยินยอม
ผูกพันตำมหนัง สือชี ช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ และ/หรื อข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ดังกล่ำว ก่อนกำรส่งคำสัง่ จองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและ
ลงนำมในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องต้ องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนและข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) ดังกล่ำวใน
website ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ วิธีกำรจองซื ้อให้ เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรื อขันตอนที
้
่ผ้ ู
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยอำจกำหนดเพิ่มเติม สำหรับลูกค้ ำของตนในภำยหลัง
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(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่เว็บไซต์ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื ้อผ่ำน
ทำงระบบออนไลน์ ) ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 12 มีนำคม
พ.ศ.2558 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2558
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ง) ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรเรี ยกเก็บเงินจำกบัญชีผ้ จู องซื ้อทุกรำย และอำจจะพิจำรณำ
ตัดสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทฯต้ องระงับ
และ/หรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ทังนี
้ ้ ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ (2) (ก)(ค) ได้
(ฉ) หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำรจองซื ้อตำม
วิธีกำรจองในข้ อ 5.6.1 (1) ได้
(3)

การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป
(ก) กำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้ อ 5.2 (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ซึ่งได้ แก่
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน), บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จ ำกัด , บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ โกลเบล็ก จ ำกัด , บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ไทยพำณิ ช ย์ จ ำกัด และบริ ษั ท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)) โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อ
บัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ซึ่งผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จักลูกค้ ำ และตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทป โดยผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทปที่รัดกุม
เพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศกึ ษำและรับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และ/หรื อข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) และยินยอม
ผูกพันตำมหนังสือชี ช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ และ/หรื อข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ดังกล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื ้อ
(ข) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องแจ้ งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ
กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวันที่ ต้องชำระรำคำ และแจ้ งให้ ทรำบว่ำ ผู้จองซือ้ สำมำรถศึกษำข้ อมูล
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำกหนังสือชี ้ชวนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรื อข้ อมูล
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สรุ ป (Executive Summary) ผ่ำนทำง website ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และ website ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ค) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์
บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรที่ใช้ ชำระโดยวิธีเ งินโอนอัตโนมัติ
(หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื อชื่อผู้
แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น
(ง) ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ ศึกษำและรับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือชี ้ชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี ้ชวนและ/
หรื อข้ อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่ำว
(จ) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เมื่อรับคำยืนยันพร้ อมรำยละเอียดกำรจองซื ้อผ่ำน
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำนระบบที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จดั เตรี ยม
ให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำ
บันทึกกำรจองซื ้อผ่ำนระบบ
(ฉ) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนำคม
พ.ศ.2558
(ช) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ซ) ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 จะดำเนินกำรเรี ยกเก็บเงินจำกบัญชีผ้ จู องซื ้อทุกรำย และจะตัด
สิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทฯต้ องระงับ
และ/หรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ทังนี
้ ้ ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ (3) (ก)(ช) ได้
(ญ) หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำร
จองซื ้อตำมวิธีกำรจองในข้ อ 5.6.1 (1) ได้
(ฎ) ภำยหลังกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะแจ้ งยืนยันกำรจองซื ้อสำหรับผู้จองซื ้อ
ผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปตำมช่องทำงที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยจะกำหนด
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5.6.2

สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื ้อประเภทผู้ลงทุนสถำบัน จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1)

การจองซือ้ โดยการส่ งใบจองพร้ อมเอกสารประกอบ
(ก) ผู้จองซือ้ จะต้ องจองซือ้ หุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้ องเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น
โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล
นัน้ พร้ อมประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำ
หนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบคุ คล หรื อสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออก
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของ
นิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำม
ของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ น
นิติบคุ คล หรื อสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
 ผู้จองซือ้ ประเภทนิ ติบุ คคลที่มอบอานาจให้ ผ้ ู ดูแลรั กษาผลประโยชน์ (Custodian)
เป็ นผู้ดาเนินการจองซือ้ แทน: สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซื ้อมอบอำนำจให้ ผ้ ดู แู ล
รักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื ้อแทน พร้ อมทังแนบส
้
ำเนำเอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทังนี
้ ้
เอกสำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสำร
ดังกล่ำวต้ องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนของผู้จองซื ้อหรื อผู้ดูแล
รักษำผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ
ลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแล้ ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อน
กำรจองซื ้อ ให้ ผ้ จู องซื ้อดำเนินกำรกรอกใบจองซื ้อหุ้น ลงนำมตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ ไว้
กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และจัดส่งใบจองซื ้อหุ้นให้ ผ้ จู ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย โดยไม่ต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
เอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
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พร้ อมลงลำยมือชื่อตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ ไว้ กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบ
หลักทรั พย์ แต่ประสงค์ ที่จะใช้ บริ กำรของศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless System)
กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน”ข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรับกำร
ดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื ้อที่เป็ น
บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพำะนิติบคุ คล” สำหรับผู้จองซื ้อนิติบคุ คลเท่ำนัน้ พร้ อมลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ”
(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 เท่ำนัน้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00
น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนำคม พ.ศ.2558
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
1) หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ.2558 เวลำ 9.00-16.00 น. และวันที่ 13 มีนำคม
พ.ศ.2558 ก่อน 12.00 น. ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อโดยชำระเป็ น (1) กำรโอนเงิน
หรื อกำรโอนเงิ นผ่ำนระบบบำทเนต ( BAHTNET) (2) เช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็ ค
ธนำคำร ”) หรื อดร๊ ำฟท์ โดยเช็ ค แคชเชียร์ เช็ ค ดร๊ ำฟท์ นันๆ
้ จะต้ องลงวันที่ ภำยในวันที่ 13
มีนำคม พ.ศ.2558 และสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุ งเทพมหำนครได้
ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์
ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยบัญชีธนำคำรที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.1.2 กำหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้
ด้ ำนหลัง
2) หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ.2558 หรื อเวลำ 9.00-16.00 น.
ของวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2558 ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อด้ วยกำรโอนเงิน หรื อกำรโอน
เงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนัน้
ทังนี
้ ก้ ำรโอนเงิ นผ่ำนระบบบำทเนต ผู้จองซื อ้ ต้ องรั บผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและหรื อ
ค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิ ดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงิ นทัง้ หมด (จำนวนเงิ นที่ผ้ ูจัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยได้ รับต้ องเท่ำกับยอดจองซื ้อเต็มจำนวน)
(ง) ผู้จองซื ้อที่ชำระเงินค่ำจองซื ้อด้ วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ โอนเงินค่ำจองซื ้อ หรื อขีดคร่ อมและสัง่ จ่ำยเช็คเข้ ำบัญชีจองซื ้อหุ้นที่
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.1.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื ้อ
สำมำรถสอบถำมชื่ อและเลขที่บัญชี จองซือ้ ได้ จ ำกผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและรั บประกันกำร
จำหน่ำย
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(จ) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อในข้ อ (ค)
หรื อหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื ้อ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื ้อและชำระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.1.2 ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น.
ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนำคม พ.ศ.2558 โดยในกำรจองซื ้อเจ้ ำหน้ ำที่ที่รับจองซื ้อจะลงลำยมือ
ชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(ฉ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทฯต้ องระงับและ/หรื อหยุด
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วน
ตำมข้ อ (ก)-(จ) ได้
5.6.3

สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วม

ผู้จ องซื อ้ ประเภทผู้มี อุปกำรคุณ ของบริ ษั ท ฯและ/หรื อ บริ ษั ท ย่อ ยและ/หรื อบริ ษั ท ร่ ว มจะต้ อ งปฏิ บัติต ำมวิ ธี ก ำร
ดังต่อไปนี ้
(1)

การจองซือ้ โดยการส่ งใบจองพร้ อมเอกสารประกอบ
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมจะต้ องจองซื ้อ
หุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้ องเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้
จองซือ้ เป็ นนิติบุคคล จะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตรำ
สำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อดังต่อไปนี ้


ผู้จองซือ้ ประเภทบุ คคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจำตัวประชำชน ให้
แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำร
อื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ น
ผู้เยำว์ จะต้ องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองที่ผ้ ปู กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง และสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยูพ่ ร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)



ผู้ จ องซื อ้ ประเภทบุ ค คลธรรมดาชาวต่ า งชาติ : สำเนำใบต่ำ งด้ ำ วหรื อ สำเนำหนัง สื อ
เดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง ในกรณีที่เป็ นผู้เยำว์จะต้ องแนบ
หลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ องตำมกฎหมำย



ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ น
นิติบคุ คลหรื อสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
จองซื อ้ พร้ อมลงนำมรั บ รองสำเนำถูก ต้ อ งโดยผู้มี อ ำนำจลงนำมของนิ ติ บุค คลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบ
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ต่ำ งด้ ำว หรื อ สำเนำหนัง สือ เดิ นทำง (แล้ ว แต่กรณี ) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติ บุค คล
ดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง


ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ น
นิติบุคคล สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับและสำเนำหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง



ผู้จองซือ้ ประเภทนิ ติบุ คคลที่มอบอานาจให้ ผ้ ู ดูแลรั กษาผลประโยชน์ (Custodian)
เป็ นผู้ดาเนินการจองซือ้ แทน: สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซื ้อมอบอำนำจให้ ผ้ ดู แู ล
รักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื ้อแทน พร้ อมทังแนบส
้
ำเนำเอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทังนี
้ ้
เอกสำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสำร
ดังกล่ำวต้ องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนของผู้จองซื ้อหรื อผู้ดูแล
รักษำผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี)
ในกรณีที่ผ้ ูจองซื ้อได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำร
จัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื ้อ ให้ ผ้ จู องซื ้อ
ดำเนินกำรกรอกใบจองซื ้อหุ้น ลงนำมตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่ อที่ให้ ไว้ กับ ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และจัดส่งใบจองซื ้อหุ้นให้ ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย โดยไม่ต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ องครบถ้ วน และชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อตำม
ตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ ไว้ กบั ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย เพื่อเป็ น
เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่
จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะ
ฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อดังกล่ำวจะต้ อง
กรอกข้ อมูลเพิ่ มเติ ม ในใบจองซื อ้ ในส่วน”ข้ อ มูลเพิ่ มเติม สำหรั บ ด ำเนิ นกำรตำม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิติ
บุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพำะนิติบคุ คล” สำหรับผู้จองซื ้อนิติบคุ คลเท่ำนัน้ และลงนำมรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ

(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยเท่ำนัน้ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 อย่ำงไรก็ดี ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
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จ ำหน่ำ ยอำจเปิ ดรั บ กำรจองซื อ้ ที่ สำนัก งำนของบริ ษั ท เดอะแพลทิ นัม กรุ๊ ป จ ำกัด (มหำชน)
(“บริ ษัทฯ”) แก่ผ้ จู องซื ้อประเภทผู้มีอุปกำระคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัท
ร่วม ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16 มีนำคม
พ.ศ.2558
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
1) หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ.2558 ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. และตังแต่
้ เวลำ
9.00-12.00 น. ของวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ.2558 ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อ โดยชำระ
เป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค
หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ ”เช็คธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำก
สำนักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยให้ ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 13
มีนำคม พ.ศ.2558 และชื่อเจ้ ำของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำ
จองซื อ้ ผ่ำ นระบบเงิ น โอนอัต โนมัติ จ ะกระท ำได้ เ ฉพำะผู้จ องซื อ้ ที่ ไ ด้ เ ปิ ดบัญ ชี เ พื่ อ ซื อ้ ขำย
หลักทรัพย์กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 ที่ได้ ดำเนินกำร
แจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
2) หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ.2558 หลังเวลำ 12.00 น. และในวันที่ 16 มีนำคม
พ.ศ.2558 เวลำ 9.00-16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดย
ชำระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) เท่ำนัน้
(ง) ทังนี
้ ้ (ก) กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล ที่อยูแ่ ละเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ ด้ำนหลัง (ข) กำรโอนเงิน ให้ โอนเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหุ้นของผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยซึ่งผู้จองซื ้อสำมำรถสอบถำมรำยชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้
จำกผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ำ ย โดยผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดซื ้อรวมในส่วนของตนให้ แก่บริ ษัทฯต่อไป ผู้จองซือ้
จะต้ องนำใบจองซื ้อตำมข้ อ 5.6.3 (1) (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมข้ อ 5.6.3 (1) (ค) มำยื่นควำม
จำนงในกำรจองซื ้อหุ้นและชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นได้ ที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ 12-13 และ 16
มีนำคม พ.ศ.2558
(จ) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ของผู้จอง
ซื ้อทุกรำยเข้ ำบัญชีของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะ
ตัดสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ที่ได้ เรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
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(ฉ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทฯต้ องระงับ
และ/หรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ทังนี
้ ้
ผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยมี สิท ธิ ย กเลิ ก กำรจองซื อ้ ของผู้จ องซื อ้ ที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 5.6.3 (1) (ก)-(ง) ได้
(2)

การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จ องซือ้ สำมำรถจองซื อ้ ผ่ำนช่อ งทำงเว็ บไซต์ ของผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและรั บประกัน กำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชี
ประเภทอื่นๆกับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ซึ่งผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำ
และตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2
ปี ก่ อ นกำรจองซื อ้ โดยผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกั น กำรจ ำหน่ ำ ย จะต้ องมี ก ำร
ควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้
โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำ
และรับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่ม ทุนในหนังสือชี ้ชวนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และ/
หรื อข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วนกำรเสนอหลักทรัพย์
และ/หรื อข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) ดังกล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนำม
ในใบจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนและ
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) ใน website ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ทังนี
้ ้ วิธีกำรจองซื ้อให้ เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรื อขันตอนที
้
่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยอำจกำหนดเพิ่มเติม สำหรับลูกค้ ำของตนในภำยหลัง
(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่เว็บไซต์ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 12 มีนำคม
พ.ศ.2558 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2558
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ง) ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 จะดำเนินกำรเรี ยก
เก็บเงินจำกบัญชีผ้ จู องซื ้อทุกรำย และอำจจะพิจำรณำตัดสิทธิ กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อ
รำยที่ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทฯต้ องระงับ
และ/หรื อ หยุดกำรเสนอขำยหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ไม่สำมำรถส่ง มอบหลักทรั พ ย์ ที่เ สนอขำยได้
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ผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยมี สิท ธิ ย กเลิ ก กำรจองซื อ้ ของผู้จ องซื อ้ ที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ (2) (ก)-(ค) ได้
(ฉ) หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำรจองซื ้อตำม
วิธีกำรจองในข้ อ 5.6.3 (1) ได้
(ช) ภำยหลังกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 5.2.1จะแจ้ งยืนยันกำรจองซื ้อสำหรับผู้จองซือ้ ผ่ำนระบบโทรศัพท์บันทึกเทปตำมช่องทำงที่
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะกำหนด
(3)

การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป
(ก) กำรจองซื อ้ ผ่ำ นทำงโทรศัพ ท์ บัน ทึกเทป ผู้จ องซื อ้ สำมำรถจองซื อ้ ผ่ำ นผู้แ นะน ำกำรลงทุน ของ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยผู้จองซื ้อจะต้ อง
เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยซึง่ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำรจัดทำแบบประเมิน
ควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึก
เทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรื อข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) และยินยอม
ผูกพันตำมหนังสือชี ช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ และ/หรื อข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ดังกล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนำมในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมถึงจัดส่ง
เอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื ้อ
(ข) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ต้ องแจ้ งกำรจัดสรร
จำนวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จดั สรร รำคำที่เสนอ
ขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ งให้ ทรำบว่ำผู้จองซื ้อ
สำมำรถศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำกหนังสือชี ้ชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ป
(Executive Summary) ผ่ำน website ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและ
website ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ค) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยต้ องตรวจสอบตัวตนของ
ผู้จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรที่ ใช้ ชำระ
โดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหรื อชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น
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(ง) ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ ศึกษำและรับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน ใน
หนังสือชี ้ชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี ้ชวนและ/
หรื อข้ อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่ำว
(จ) ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย เมื่อรับคำยืนยันพร้ อม
รำยละเอี ยดกำรจองซื อ้ ผ่ำ นทำงโทรศัพ ท์ บัน ทึก เทป ต้ อ งบัน ทึก ค ำสั่ง กำรจองซื อ้ ผ่ำ นระบบที่
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจอง
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื ้อผ่ำนระบบ
(ฉ) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00-16.00 น. ของ
วันที่ 12-13 และ 16 มีนำคม พ.ศ.2558
(ช) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ซ) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1จะดำเนินกำรเรี ยกเก็บ
เงินจำกบัญชีผ้ จู องซื ้อทุกรำย และจะตัดสิทธิ กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ไม่สำมำรถ
เรี ยกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทฯต้ องระงับและ/
หรื อหยุดกำรเสนอขำยหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ไม่สำมำรถส่ง มอบหลักทรั พย์ ที่ เสนอขำยได้ ทัง้ นี ้
ผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยมี สิท ธิ ย กเลิ ก กำรจองซื อ้ ของผู้จ องซื อ้ ที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ (3) (ก)-(ช) ได้
(ญ) หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำร
จองซื ้อตำมวิธีกำรจองในข้ อ 5.6.3 (1) ได้
5.7

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หุ้นเกินกว่ าจานวนหุ้นที่เสนอขาย
5.7.1

ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยสำหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2

5.7.2

ผู้จองซือ้ ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยสำหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้ลงทุนสถำบัน ให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
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5.7.3

ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วม
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยสำหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ
และ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

5.8

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
5.8.1

ในกรณีผ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2 ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรรำย
นันๆ
้ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นแก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น โดยกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่
จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุ ไว้ ในใบจองซื ้อ
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย โดยคนจองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรื อ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืน
เงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นั บแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย ผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวจะต้ องชำระดอกเบี ย้
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร
นับแต่วนั ที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วัน ดังกล่ำว จนถึงวันที่ ได้ มีกำรชำระคืนเงินตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น
อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อผ่ำนระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัติ (หรื อเรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้น
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินจองซื ้อ
หุ้นคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป ทังนี
้ ้ หำก
เกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อ เกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็คซึ่ง
ไม่ใช่ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยูข่ องผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตำมที่
ได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว

5.8.2

ในกรณีผ้ จู องซือ้ ได้ รับการจัดสรรหุ้นน้ อยกว่ าจานวนหุ้นที่จองซือ้
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่
ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื ้อรำยนันๆ
้ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นแก่ผ้ ู
จองซื ้อผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ ผ้ ทู ี่จองซื ้อที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำม
จำนวนที่จองซื ้อ โดยกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
(หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จอง
ซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภำยใน 14
วัน นับ แต่ วัน ปิ ดกำรเสนอขำย โดยคนจองซื อ้ จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนเงิ น หรื อ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืน
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เงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย ผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวจะต้ องทำกำรชำระ
ดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำร
จัดสรร นับแต่วนั ที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วัน ดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนเงินตำมวิธีกำรดังกล่ำว
ข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อผ่ำน
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อเรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่ำ
จองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับ
เงินจองซื ้อหุ้นคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบีย้ และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจำกควำมไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว ทังนี
้ ้
หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อ เกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ ค
ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื ้อไม่ชัดเจนหรื อไม่ครบถ้ วน
ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.8.3

ในกรณีผ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่ าจองซือ้ หุ้น
ตามเช็คค่ าจองซือ้ หุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซือ้
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อรำยนันๆ
้ จะดำเนินกำร
คืนเช็คค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัด สรรอันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจอง
ซื ้อหุ้นตำมเช็คค่ำจองซื ้อหุ้น หรื อเนื่องจำกกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในกำรจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อดังกล่ำวต้ อง
ติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภำยใน 14 วัน นับแต่
วันปิ ดกำรเสนอขำย โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี

5.8.4

กรณีท่ มี ีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น
กำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณี ที่เกิ ดเหตุกำรณ์ ที่บริ ษัทฯและ/หรื อผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ใช้ สทิ ธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ำยหุ้นตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
หนัง สือสัญ ญำแต่ง ตัง้ ผู้จัดจ ำหน่ำ ยและรั บ ประกันกำรจำหน่ำยหุ้น ของบริ ษั ท ฯ(Underwriting
Agreement) ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อทุกรำยได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทฯต้ องระงับและ/หรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/
หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื ้อมีสทิ ธิจะยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ โดย
ผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งควำมประสงค์ต่อผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภำยใน 5 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ (1) หรื อ (2) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รำยที่รับจองซือ้ หุ้นจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื ้อดังกล่ำว จะ
ดำเนินกำรให้ มีกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื ้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ ใช้ สิทธิ

ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 27

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ โดยกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อผ่ำนระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อม
เฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย โดยคนจองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอน
เงินหรื อค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย ผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวจะต้ องทำกำร
ชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้
รับกำรจัดสรร นับแต่วนั ที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนเงินตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อเรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืน
เงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื อ้
ได้ รับเงินจองซื ้อหุ้นคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจำกควำมไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว ทังนี
้ ้
หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อ เกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค
ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื ้อไม่ชัดเจนหรื อไม่ครบถ้ วน
ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษัทฯได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) และศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ได้ ตกลงรับที่จะทำหน้ ำที่เป็ นนำยทะเบียนหุ้นให้ กบั บริ ษัทฯ โดยผู้จองซื ้อสำมำรถใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ เพื่อขอให้ นำหุ้นที่ตนได้ รับกำรจัดสรรเข้ ำสูร่ ะบบซื ้อขำยแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็ นผลให้ ผ้ ู
จองซื ้อสำมำรถขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้ ห้ นุ
ของบริ ษัทฯเริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ แตกต่ำงกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับ
ใบหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ดังนัน้ ในกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสำมำรถเลือกให้ บริ ษัท ฯดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี
ดังต่อไปนี ้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื ้อ นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริ ษัท คือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะทำกำรส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับ
กำรจัดสรร ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภำยใน 15 วันนับจำกวัน
ปิ ดท ำกำรจองซื อ้ หุ้น ในกรณี นี ้ ผู้ได้ รับ กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้ นที่ ได้ รับ กำรจัด สรรในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้ รับภำยหลังจำกที่ห้ ุนของบริ ษัทฯได้ รับ
อนุญำตให้ เข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
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(ข) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้น
ไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทหลักทรั พย์ ซึ่งผู้จองซือ้ จะต้ องมีบั ญชี ซือ้ ขำยหลักทรั พย์ อยู่ กรณี นีน้ ำยทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯคือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพ ย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริ ษัท
หลักทรัพย์นนฝำกหุ
ั้
้ นอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ
ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำ วจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อฝำกไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่
ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทนั ทีที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้ ห้ ุนของบริ ษัทฯทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นเลือกให้ บริ ษัทฯดำเนินกำรตำมข้ อ 5.9 (ข) ชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อ
เจ้ ำของบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์
ดัง กล่ำ ว มิ ฉะนัน้ แล้ ว บริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะด ำเนิ น กำรออกใบหลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ ดัง มี
รำยละเอียดและวิธีกำรตำมข้ อ 5.9 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์ จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯจะ
ดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจำนวนหุ้นตำมจำนวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่
ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหำกผู้จอง
ซื ้อต้ องกำรจะถอนหุ้นออกจำกบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสำมำรถ
ติดต่อได้ ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่ง จะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุ้นตำมอัตรำที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
กำหนด ทังนี
้ ้ กำรถอนหุ้นที่ฝำกไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลำ
ในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผู้จองซื ้อที่นำฝำกหุ้นในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุ้นได้ ทนั ภำยใน
วันที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯเริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ หำกผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบจองซื ้อ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุ้นในนำมของผู้จอง
ซื ้อ ตำมข้ อ 5.9 (ก) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
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