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รายละเอียดการจัดสรรและวธีิปฏิบัตใินการจองซือ้หุ้นสามัญ  
บริษัท พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 



หน้าที่ 1 
 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“PMTA”)  
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) (“TTA”) 

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย: หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่เสนอขายโดย PMTA และหุ้นสามญัเดิมซึง่เสนอขายโดย TTA (รวมเรียกว่า “หุ้น 
Pre-emptive Right”) ซึง่ปัจจุบนั หุ้นสามญัดงักล่าวยงัไม่มีสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 
 

มูลค่าท่ีตราไว้: 10 บาทตอ่หุ้น 
 

จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย: ไม่เกิน 35,420,000 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้ นสามัญทัง้หมดท่ีเสนอขายครัง้นี ้
ประกอบด้วย หุ้นใหม่จ านวนไม่เกิน 8,100,000 หุ้น และหุ้นเดิมจ านวนไม่เกิน 27,320,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 23 และร้อยละ 77 ของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีเสนอขายครัง้นี ้ตามล าดบั 
 

วธีิการเสนอขาย: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TTA ครัง้ท่ี 13/2557 เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2557 มีมติก าหนดให้ผู้
ถือหุ้นของ TTA ท่ีได้รับสิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตามสดัส่วน เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมี
รายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวันท่ี 9 
กุมภาพนัธ์ 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

ราคาเสนอขายหุ้น: ราคาเสนอขายสดุท้ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และประชาชนทัว่ไปเทา่กบั 18 บาทตอ่หุ้น 
  

อัตราส่วนการจัดสรร: ผู้ ถือหุ้นของ TTA ได้รับสิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ในอตัราส่วน 37 หุ้นสามญัเดิม
ของ TTA ต่อ 1 หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA โดยเศษหุ้นท่ีเป็นทศนิยมซึง่เกิดจากการค านวณ
จะถกูปัดทิง้ 
 

รายละเอียดอ่ืน: ผู้ ถือหุ้นของ TTA มีสิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right เกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไว้
ข้างต้นได้ โดยแสดงความจ านงจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right เกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
จ านวนหุ้น Pre-emptive Right ท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายนัน้ได้ตามสิทธิ 

โดยผู้ ถือหุ้นของ TTA ท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมี
หุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ และการจดัสรร
หุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิดงักล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น เดิมตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
(Record date) ข้างต้น และอยู่ภายใต้บงัคบัหลกัเกณฑ์ข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามท่ีระบุไว้
ในข้อบงัคบัของ PMTA  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ TTA ท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมี
หุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑ์ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิมีดงัตอ่ไปนี ้

 



หน้าที่ 2 
 

กรณีท่ีมีหุ้นเหลือมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักล่าวทัง้หมดทกุราย
จะได้รับการจดัสรรหุ้นตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงขอจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

กรณีท่ีมีหุ้นเหลือน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของ 
TTA ของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิรายนัน้ๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษของ
หุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และ
ช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ TTA ของผู้ ท่ีจองซือ้เกิน
กวา่สิทธิแตล่ะรายนัน้ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้
ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นีจ้นกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจดัสรร 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นสามญัเดิมของ PMTA เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA 
ข้างต้น จะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลืออยู่ดงักล่าวแก่บุคคลทัว่ไป นกัลงทนุสถาบนัและ/หรือผู้ มี
อปุการคณุตามเง่ือนไขและราคาเดียวกนั ทัง้นี ้บคุคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ PMTA 
โดยให้คณะกรรมการของ TTA และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทของ TTA มอบหมาย และ/หรือผู้
จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหุ้น มีอ านาจจดัสรรหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าว 

 
เงื่อนไขในการจัดสรร: TTA และ PMTA มีอ านาจใช้ดลุยพินิจท่ีจะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือหุ้นสามญัเดิมของ PMTA ให้

ผู้จองซือ้รายใดรายหนึ่ง ทัง้หมดหรือบางส่วน หากการเสนอขายหรือการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจ
เป็นผลให้บริษัทฯ กระท าการขดัตอ่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ  หรือจะเป็นผล
ให้ TTA และ PMTA ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเตมิไปจากท่ีต้องด าเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และ
เง่ือนไขที่ก าหนดในการจดัสรร 
 

ระยะเวลาจองซือ้: ผู้ ถือหุ้นของ TTA สามารถจองซือ้ได้ระหวา่งวนัท่ี 30 มีนาคม ถงึวนัท่ี 3 เมษายน 2558  
ตัง้แตเ่วลา 9.00 – 16.00 น. (พกัเท่ียงเวลา 12.30 – 13.30 น.) 
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วิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“PMTA”)  
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) (“TTA”) 

ระยะเวลาจองซือ้: ผู้ ถือหุ้นของ TTA สามารถจองซือ้ได้ระหวา่งวนัท่ี 30 มีนาคม ถงึวนัท่ี 3 เมษายน 2558  
ตัง้แตเ่วลา 9.00 – 16.00 น. (พกัเท่ียงเวลา 12.30 – 13.30 น.) 
 

ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและ
รับประกันการ
จ าหน่าย: 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 
ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2847-9000 โทรสาร 0-2841-9090 
 

วธีิการขอรับหนังสือชี ้
ชวนและใบจองซือ้
หลักทรัพย์ ส าหรับผู้
ถือหุ้นของ TTA:  

TTA จะด าเนินการให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”) 
จดัส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ หนงัสือชีช้วนในรูปแบบ CD รายละเอียดการจดัจ าหน่ายและ
วธีิปฏิบตัิในการจองซือ้ ใบจองซือ้หุ้นในส่วนท่ีให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (แบบ A) ใบรับรองสิทธิการ
จองซือ้หุ้น (“ใบรับรองสิทธิ”) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น า
หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคลและใบน าฝากพิเศษ (Special Pay In)  ของธนาคาร ไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ทุกรายท่ีมีสิทธิในการจองซือ้ โดยจะจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลงัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ TTA  

ทัง้นี ้TTA จะด าเนินการประกาศราคาเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นของ TTA ทราบผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(ELCID) เม่ือวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั ใน
กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นของ TTA ไม่ได้รับเอกสารดงักล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ท่ีส านกังานของผู้ จดัการการ
จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุว้ข้างต้นในระยะเวลาการจองซือ้ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ 
TTA 

ผู้ ถือหุ้นของ TTA สามารถดาวน์โหลดหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นในส่วนท่ีให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นของ 
TTA (แบบ A) ได้จากเว็บไซต์ของ TTA ท่ี http://www.thoresen.com ตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท่ีแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัสิน้สุดระยะเวลา
การจองซือ้ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ TTA 

วันและวธีิการจอง 
และการช าระเงนิค่า
จองซือ้หลักทรัพย์ 
ส าหรับผู้ถือหุ้นของ 
TTA: 

ผู้จองซือ้จะต้องปฏิบตัติามวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นในส่วนท่ีให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA 
(แบบ A) ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ  

หากผู้จองซือ้เป็นนิตบิคุคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนามโดยผู้ มีอ านาจผูกพนัของนิติบุคคลนัน้และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้แนบใบรับรองสิทธิ  (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้
หุ้น) หรือเอกสารอ่ืนท่ียืนยันการได้รับสิทธิการจองซือ้ และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียน
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บ้านหรือส าเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัท่ียงัไม่หมดอายุพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ท่ียังไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้อง
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนา
ทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้
จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ท่ีมีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่
หมดอายุของผู้ เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ 
พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานท่ี
แสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอ านาจ
ลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) 
ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิตบิคุคลดงักล่าว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายช่ือผู้ มี
อ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี)  
พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ส าเนาเอกสารประกอบท่ีลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องข้างต้นทัง้หมด ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี 
Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรอง
ความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และ
ให้รับรองโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารได้จัดท า หรือ
รับรองความถกูต้องโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้ด าเนินการข้างต้น และ
มีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 

ผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผู้ ด าเนินการจองซือ้แทน: ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทนท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ 
ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซือ้ท่ีระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดย
เอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ จองซือ้หรือผู้ดูแล
รักษาผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิตบิคุคล (ถ้ามี) 

กรณีผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างด้าว หรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอ่ืนๆ กบัผู้จดัการการ
จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 
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และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้ จองซือ้
ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test  ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
กล่าวข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ท่ีจะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยประสงค์ฝากหุ้นใน
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซือ้ต้องกรอกข้อมลู
เพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ (1) ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ส าหรับผู้จองซือ้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และ (2) เอกสารแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 
เฉพาะนิติบุคคล ส าหรับผู้ จองซือ้นิติบุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ท่ีส านักงานหรือสาขาของผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการ
จ าหน่ายภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พกัเท่ียงเวลา 12.30 – 
13.30 น.) ในวนัท าการตัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเตม็จ านวนท่ีจองซือ้ โดยวธีิช าระเงินมีดงัตอ่ไปนี ้

กรณีช าระเป็นเงนิโอน 
- ส าหรับผู้ลงทุนท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินโอน โปรดกรอกข้อมูลในใบน าฝาก

พิเศษ (Special Pay In) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีแนบมาพร้อมกับ
ใบรับรองสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ระบ ุRef.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือรับรองสิทธิ (หากไม่ระบุ Ref”1 จะไม่สามารถท ารายการช าระเงินได้) 
และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขบตัรประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง หรือเลขท่ีใบต่างด้าว 
หรือเลขทะเบียนนิตบิคุคล  

- ทัง้นี ้สามารถช าระเงินผ่าน Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ผ่าน
ช่องทางดงันี ้1. สาขาของธนาคาร 2. ตู้  ATM 3. ตู้ฝากเงินอัตโนมตัิ (CDM) 4. ธนาคาร
ออนไลน์ (www,scbeasy.com) เข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนั เลขท่ีบญัชี  049-3-14387-3 
ช่ือบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือการจองซือ้หุ้น หรือ CIMB 
Securities (Thailand) Co., Ltd. for Share Subscription โดยผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจอง
ซือ้ต้องแนบหลักฐานการโอนเงนิ (ฉบับจริง) ดังกล่าวมาพร้อมกับใบจองซือ้ 

- ฝาก/โอนเงินครัง้เดียวตอ่ 1 ใบจอง ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ซึง่สามารถดไูด้จากใบรับรองสิทธิ หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี 
Call Center ของ TSD โทร. 02-229-2888 ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย โทร. 02-638-8877 และ โทร.02-670-8641 บริษัทผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ โทร. 02-
655-0685 ทัง้นี ้โปรดระบุช่ือ นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ใน
หลักฐานการโอนเงนิท่ีได้ช าระเงนิค่าจองซือ้ 

- ก าหนดเวลารับจองซือ้ในกรณีช าระเป็นเงินโอน : รับจองซือ้หุ้นในวันท่ี 30 มีนาคม – 3 
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เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 16:00 น.  

กรณีช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ 
- ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือ ดร๊าฟท์ โปรดกรอก

ข้อมลูในใบน าฝากพิเศษ (Special Pay In) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแนบ
มาพร้อมกบัใบรับรองสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ระบุ Ref.1 เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ (หากไม่ระบุ Ref”1 จะไม่สามารถท า
รายการช าระเงินได้) และระบุ Ref.2 เป็นหมายเลขบตัรประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง 
หรือเลขท่ีใบตา่งด้าว หรือเลขทะเบียนนิตบิคุคล  

- ทัง้นี ้สามารถช าระเงินผ่าน Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ผ่าน
ช่องทางดงันี ้1. สาขาของธนาคาร 2. ตู้  ATM 3. ตู้ฝากเงินอัตโนมตัิ (CBM) 4. ธนาคาร
ออนไลน์ (scbeasy.com) 

- ช าระเป็นเงินค่าจองซือ้ด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ท่ีขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  บริษัท
หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือการจองซือ้หุ้น หรือ CIMB Securities 
(Thailand) Co., Ltd. for Share Subscription โดยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์จะต้องลง
วนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 1 เมษายน 2558 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการ ทัง้นี ้หากช าระด้วยแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลง
วนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแต่ไม่เกินวนัท่ี 1 เมษายน 2558 และหากช าระ
ด้วยเช็ค ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแต่ไม่เกินวนัท่ี 1 เมษายน 2558 
และช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซือ้เท่านัน้ 

- ต้องจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์จ านวน 1 ฉบบัต่อ 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
(ยกเว้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั) 

- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ซึง่สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิ หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี 
Call Center ของ TSD โทร. 02-229-2888 ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย โทร. 02-638-8877 และ โทร. 02-670-8641 บริษัทผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ โทร. 02-
655-0685 ทัง้นี ้โปรดระบุ ช่ือ นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้
ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์  

(ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจองซือ้เป็นอย่างอ่ืนจากผู้ จดัการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ท่ีส านักงานหรือสาขาของ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย โดยผู้ จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้หุ้น 
(แบบ A) ใบรับรองสิทธิและเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีระบุไว้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่า
จองซือ้หุ้นหรือหลักฐานท่ีแสดงว่ามีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น
ตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ (ค) ส่งไปยงัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายภายใน
ระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พกัเท่ียงเวลา 12.30 – 13.30 น.) ของ
วนัท่ี 3 เมษายน 2558 

(จ) ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายจะน าเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือ ดร๊าฟท์ของผู้
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จองซือ้ทกุรายเข้าบญัชีเพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้หุ้น
รายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บ
เงินครัง้แรก 

(ฉ) ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการงดรับช าระค่าจองซือ้
ด้วยเงินสด 

(ช) ห้ามโอนเงิน หรือเช็ค ก่อนวนัเร่ิมต้นของระยะเวลาจองซือ้โดยเดด็ขาด 

(ซ) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายได้รับเอกสารทัง้หมดท่ี
ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนภายหลังวนัท่ี 3 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. (วนัสิน้สุด
ระยะเวลาจอง) อาจถือได้วา่เป็นการสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นของ PMTA จึงขอสงวนสิทธิไม่
จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว  

(ฌ) ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียน
รายละเอียดวธีิการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้หุ้นหรือข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัวิธีการจองซือ้หุ้นตามความเหมาะสมในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากดั ในการ
ด าเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

(ญ) ใบรับรองสิทธิ บริษัทศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของ 
TTA ได้จดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น จะต้องแยกกรอกใบจองซือ้หุ้น 1 ใบจอง 
ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

(ฎ) ในกรณีผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้อง
เตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นท่ีได้รับ 
กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ หากจองซือ้
ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
ทุกหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวใน
เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นชุดเดียวกัน อาจส่งผลให้ได้ รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามสิทธิ
ทัง้หมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุหมายเลขรวมกนั และ  TTA PMTA และผู้จดัการการ
จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ี
เหน็สมควร หรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว 

(ฏ) PMTA และผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการงดรับ
จองซือ้ทางไปรษณีย์ 

(ฐ) ผู้จองซือ้ท่ีย่ืนความจ านงในการจองซือ้และได้ด าเนินการตามข้อ (ง) แล้ว จะขอยกเลิก
การจองซือ้และขอเงนิคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายมี
สิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ท่ีด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) ถงึ (ฐ) ได้ 
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วธีิการในการคืนเงนิ
ค่าจองซือ้หลักทรัพย์: 

ในกรณีท่ี (1) ผู้ จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญ (2) ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรน้อยกว่าจ านวนหุ้น
สามญัท่ีจองซือ้ หรือ (3) มีการยกเลิกการเสนอขายหลกัทรัพย์ ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์รายท่ีเป็นผู้ รับ
จองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นรายนัน้ๆ จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น
ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีจองผ่านตน โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรหุ้นครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในช่ือของผู้จองซือ้หุ้น หรือช าระ
เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้  

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยเพ่ือรับช าระเงินคืน ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
ดงักล่าว เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายผู้จองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบจอง
ซือ้ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้หุ้นแตล่ะกลุ่ม  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วนันบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้หุ้นแตล่ะกลุ่ม ผู้จองซือ้หุ้นจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันท่ีพ้นก าหนด
ระยะเวลา 14 วนัดงักล่าว จนถงึ (แตไ่ม่รวม) วนัท่ีผู้จองซือ้หุ้นได้รับคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นแล้วตามวิธีการ
ดงักล่าวข้างต้น  

อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ี
อยู่ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นแล้วโดยชอบ 
และผู้จองซือ้หุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป  

ในกรณีท่ี (4) ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นเน่ืองจากการท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นตาม
เช็คท่ีจ่ายค่าจองซือ้หุ้น หรือเน่ืองจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ ผู้ จองซือ้ต้องติดต่อขอรับเช็ค
ฉบบัดงักล่าวคืนจากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้ภายใน 14 
วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ของผู้จองซือ้หุ้นแตล่ะกลุ่ม 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดหรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย เช่น ข้อมลูช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้
ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักล่าว 
 

วธีิการส่งมอบ
หลักทรัพย์: 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้ PMTA ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้
จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่  

กรณีนี ้PMTA จะด าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัท่ี
บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท า
การนบัจากวนัท่ีสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอด
บญัชีจ านวนหุ้นสามญัท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้  
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ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามญัของ PMTA 
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้เลือกให้ PMTA ด าเนินการตามข้อ (ก) นี ้ช่ือของผู้ จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือ
เจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว PMTA ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขท่ี 600 ตามข้อ (ข) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขท่ี 600  

กรณีนี ้PMTA จะด าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ใน
บญัชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซือ้
ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 
และหากผู้ จองซือ้ต้องการถอนหุ้นสามญัออกจากบญัชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 
600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญ
ตามอตัราท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด  

ทัง้นี ้การถอนหุ้นสามญัท่ีฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 จะต้องใช้
เวลาด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้ท่ีน าฝากบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามญัได้ทนัที
ภายในวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ    

(ค) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ PMTA  

กรณีนีศู้นย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้  

ในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้ท่ีได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญท่ีได้รับการจัดสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้อาจจะได้รับใบหุ้นภายหลังจากท่ีหุ้นสามญัของ 
PMTA ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นท่ีเรียบร้อย 

ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ PMTA ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นใน
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ตามข้อ (ข) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

 
 
 
 


