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สวนที่ 3 

ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 
 

1.  รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

 

1.1  ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

  
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนครั้งแรกภายใตหนังสือช้ีชวนฉบับนี้เปนการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท  

พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PM”) จํานวน 215,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท คิด
เปนรอยละ 33.08 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน  
ดังนี้ 

1.1.1 หุนสามัญเพิ่มทุน เสนอขายโดย บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 
ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท พรีเมียร มารเก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน)  
หลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จํานวนที่เสนอขาย : 150,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 23.08 ของหุนที่ออกและ

ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้ 
มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1.00 บาท  
การเสนอขายและการจัดสรร  : เสนอขายตอประชาชน จํานวน 150,000,000 หุน 

ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู กับดุลยพินิจของบริษัท  และผูจัด
จําหนายหลักทรัพย (ดูวิธีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใน
ขอ 5.6) 

ราคาเสนอขายหุนละ  : 3.10 บาท 
มูลคารวมของหุนสามัญใหมที่เสนอขาย : 465,000,000 บาท 

1.1.2 หุนสามัญเดิม เสนอขายโดยผูถือหุนเดิม ไดแก บริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากัด (“ผูถือหุนเดิม”) ดังนี้ 
ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากัด 
หลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเดิมของบริษัท 
จํานวนที่เสนอขาย : 65,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 10.00 ของหุนที่ออกและ

ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้ 
มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1.00 บาท  
การเสนอขายและการจัดสรร  : เสนอขายตอประชาชน จํานวน 65,000,000 หุน 

ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู กับดุลยพินิจของบริษัท  และผูจัด
จําหนายหลักทรัพย (ดูวิธีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใน
ขอ 5.6) 

ราคาเสนอขายหุนละ  : 3.10 บาท 
มูลคารวมของหุนสามัญใหมที่เสนอขาย : 201,500,000 บาท 
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1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 
 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขายดังนี้ 

เสนอขายตอบุคคลทั่วไปประมาณ  189,250,000 หุน 
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบันประมาณ 25,000,000 หุน 
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทประมาณ 750,000 หุน 

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไว
ในขอ 5.6 เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด 

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนใหยึดตามนิยามที่กําหนด ดังตอไปนี ้

บุคคลท่ัวไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไมวาโดยตรงหรือโดยออมตอ
บริษัท ไดแก ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการ
สนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดตอปจจุบัน เคย
ติดตอ และคาดวาจะไดติดตอของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  และบริษัทใน
เครือของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 
ทั้งนี้ไมรวมถึงประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึง
การจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของ
ผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2546 

ทั้งนี้  ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง  ซึ่งไมใชนักลงทุนสถานบันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 32/2549  โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อ
ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ      
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.2     

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ก) ธนาคารพาณิชย 
(ข) บริษัทเงินทุน 
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ

โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร 

(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(จ) บริษัทประกันภัย 
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(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น 

(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(ฏ) กองทุนรวม 
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม 

โดยนักลงทุนสถาบันจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 

ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง  

(1) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล และ/หรือนักลงทุนสถาบัน ที่เคยเปนหรือเปนลูกคาทั้งทางตรงและ
ทางออมของบริษัทและบริษัทยอย หรือที่บริษัทตองการชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคต 

(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทยอย หรือที่มีสวนรวมใน
การสนับสนุนการทําธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน เคยติดตอ และผูที่จะไดติดตอ
ในอนาคตกับบริษัทและบริษัทยอย 

(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่เปนผูจัดหาแหลงเงินทุน และบริการอื่นๆ และ/หรือ เจาหนี้การคา
ของบริษัทและบริษัทยอย 

(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย 

โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1   

 

1.3  สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอ่ืน 

 
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 150,000,000 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับ

หุนสามัญเดิมของบริษัท ทุกประการ 
 

1.4  ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 

 
บริษัทและผูถือหุนเดิมมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทตอ

ประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 
ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสาร
ประกอบตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท
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แลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (2) เรื่องทุนชําระแลว โดยบริษัทตองมีทุนชําระแลว
ภายหลังการเสนอขายหุนไมนอยกวา 300 ลานบาท และขอ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตอง
มีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว และผูถือหุน
ดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพยฯ ใหหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

นอกจากนี้ บริษัทตองดําเนินการสั่งหามบุคคลตามขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูเกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 
2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) นําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงเปนหุนใน
จํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา    
1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยผอนผันใหสามารถทยอยขายหุนหรือ
หลักทรัพยไดจํานวนรอยละ 25 ของหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน 

 

2.  ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

 
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนสามัญนั้นเปนเหตุใหมีบุคคลที่ไมมี

สัญชาติไทยถือหุนในบริษัทมีจํานวนมากกวารอยละ 40 (สี่สิบ) ของทุนจดทะเบียน  การโอนหุนสามัญรายใดที่จะทํา
ใหอัตราสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยของบริษัทเกินกวาอัตราสวนดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ
การโอนหุนสามัญของบริษัทรายนั้นได 

 

3.  ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

 
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ จะกระทําโดยการประเมิน

มูลคาหลักทรัพยของบริษัท ดวยวิธีเทียบเคียงกับมูลคาหลักทรัพยของบริษัทในกลุมเดียวกัน (Market Comparable) 
เปนหลัก กลุมบริษัทที่นํามาใชในการเทียบเคียงคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในกลุมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) และไดสํารวจความ
ตองการซื้อหลักทรัพย Bookbuilding จากนักลงทุนสถาบันเพื่อกําหนดราคาขาย ซึ่งเปนวิธีการสํารวจปริมาณความ
ตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) แลวเปดโอกาสให         
นักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะซื้อ มายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 อัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E ratio) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ในกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (Food & 
Beverage) อยูที่ประมาณ 19 เทา    โดยที่ กําไรสุทธิที่ไมรวมรายการพิเศษตอหุนป 2550 (12 เดือนยอนหลัง) เทากับ 
0.32 บาทตอหุน (fully diluted)ดังนั้น ราคาหุนที่เสนอขายครั้งนี้ที่ 3.10 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไร
ตอหุน (P/E ratio) ที่ 9.69 เทา 
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4.  ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

 
- ไมมี -  

 

5.  การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุน

และวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือ
ขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้
ประสบความสําเร็จสูงสุด 
 

5.1  วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 

 
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 

 

5.2  ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

 
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  
 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 29  
 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2231-3777 และ 0-2632-0777  โทรสาร 0-2632-0741 
 
5.2.2 ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
323 อาคาร ยูไนเต็ดเซ็นเตอร ช้ัน 9, 23-25 และ 45 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505 
 

5.2.3 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 20-21 
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301 
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บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 20, 25-26 และ 28  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2686-2000 โทรสาร 0-2263-3811 
 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 3  
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท 0-2285-1666, 0-2285-1777, 0-2285-1888 โทรสาร 0-2285-1900-1 
 
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ช้ัน 8-9, 15-17 และ 20-21 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709 
 
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
25 อาคารอัลมาลิงค ช้ัน 9, 12, 14 และ 17 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889 
 
 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)   
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน14, 18 และ 19 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2217-9622, 0-2217-9595, 0-2217-9822 โทรสาร 0-2217-9642 
 
บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด 
87/2 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ช้ัน 18 และ 39 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000 
 
บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จาํกัด 
999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 17-19 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2658-9000 โทรสาร 0-2658-9292 
 
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 
179/109-110 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 25 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-4555 
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5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

 
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษัทและผูถือหุนเดิม ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000,000  หุน และหุนสามัญเดิมของผูถือหุนเดิม จํานวน 65,000,000 หุน 
ที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอม
รับประกันการจําหนายหุนในลักษณะรับประกันผลการจัดจําหนายอยางแนนอนทั้ งจํ านวน  (Firm 
Underwriting) ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หุน   

5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
บริษัทและผู ถือหุนเดิมตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,996,250  
บาท โดยจะชําระภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่บริษัทและผูถือหุนเดิมไดรับเงินคาจองซื้อหุนที่เสนอขายใน
ครั้งนี้ 

5.3.3 จํานวนเงินคาหุน ที่ผูเสนอขายจะไดรับทั้งสิ้น  
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ   
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.10 บาท  465,000,000 บาท 
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนาย โดยประมาณ 10,462,500 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่น) โดยประมาณ 454,537,500 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่น) โดยประมาณ 3.03 บาท 

 
จํานวนเงินคาหุนที่ผูถือหุนเดิมจะไดรับ   
หุนสามัญเดิมจํานวน 65,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.10 บาท  201,500,000 บาท 
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนาย โดยประมาณ 4,533,750 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่น) โดยประมาณ 196,966,250 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่น) โดยประมาณ 3.03 บาท 

 

5.4  ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
 
5.4.1 คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในสวนของบริษัท  

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน  372,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว 150,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย  10,462,500 บาท 
คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 1 50,000 บาท 
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คาธรรมเนียมแรกเขาตลาดหลักทรัพยฯ  325,000 บาท 
คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ 76,744  บาท 
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ2  1,904,761 บาท 
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 13,391,005 บาท 

 
5.4.2 คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเดิมของผูถือหุนเดิม  

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน  161,200 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย  4,533,750 บาท 
คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ 33,256  บาท 
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ2  825,396 บาท 
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 5,553,602 บาท 

หมายเหตุ :  คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
 1 ไมรวมคาธรรมเนียมรายป 
 2 คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย และคาโฆษณา ประชาสัมพันธ 

และการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน 
 

5.5  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 

  
บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณ ที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถติดตอ

ขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ ไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ได
ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือช้ีชวนซึ่งมี
ขอมูลไมแตกตางจากหนังสือช้ีชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่  
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ 

 

5.6 วิธีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขาย 

 
 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรร
หลักทรัพยใหตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด รวมทั้งจะไม
จัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัทดวย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 
14/2546 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการ
จัดสรรหลักทรัพยที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหลักทรัพยทั้งหมด ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)  
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 บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคล
ทั่วไปจํานวน 189,250,000 หุน (ข) นักลงทุนสถาบันจํานวน 25,000,000 หุน และ (ค) ผูมีอุปการคุณ 750,000 หุน 
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลย
พินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้
ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด 

 อนึ่ง การจัดสรรหุนในครั้งนี้ เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป จํานวน 189,250,000 หุน 
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามขอ 5.2 
โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหกับ
บุคคลใดกไ็ด ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดจะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและตอง
เพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคล
ทั่วไป กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน จํานวน 25,000,000 หุน 
การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหกับบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายใด
จะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญ
ของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ 
 

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณ จํานวน 750,000 หุน 
การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหกับบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญที่
จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณรายใดจะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน  
 

5.7  วันและวิธีการจอง การชําระเงินคาจองซื้อหุนและการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

 
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อท่ีเปนบุคคลทั่วไป 

ผูจองซื้อประเภทบุคลทั่วไป จะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 
หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. 
ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
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(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือช่ือ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน
ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผู เยาว จะตองแนบคํายินยอมของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท 
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระคาหุนเปนเงินโอน การโอน
เงินอัตโนมัติ (หรือที่เรยีกวา “Automatic Transfer System” หรือ  “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา 
“เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 
5.7.1 (ค) และเช็คขีดครอมสั่งจายในนามผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอม
ท้ังเขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท หรือ
โอนเงินเขาบัญชีตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละรายจะกําหนด  โดยผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2. จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อ
รวมในสวนของตนเองเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
(มหาชน)” เลขที่บัญชี 048-3-05090-9 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สาขาถนนศรีนครินทร (อุดมสุข) 

 ทั้งนี้การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคให
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โอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลว
ในวันจองซื้อ 

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน 
หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดย  
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ระหวางเวลา 9:00 น.- 16:00 น.  ถึงวันที่ 15 

พฤษภาคม 2551 ระหวางเวลา 9:00 น.- 12:00 น.  ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

 หากทําการจองซื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ระหวางเวลา 12:01 น.- 16:00 น. ถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2551  ระหวางเวลา 9:00 น.- 16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินโอน 
เทานั้น    

(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน
และขอรบัเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.1 (ก) – (ค) 

ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละราย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการรับจอง
และการชําระคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชําระเงินคาจองซื้อหุน เพื่อใหการเสนอขายหุน
สามัญในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด 

5.7.2 สําหรับผูจองซื้อท่ีเปนนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัท 
 ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และ
ตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. 
ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551  โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง

ลายมือช่ือ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน
ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผู เยาว จะตองแนบคํายินยอมของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย:  สํ า เ น าหนั งสื อ รั บ รอ งที่ อ อกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
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ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ:  สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท 
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ นิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระคาหุนเปนเงินโอน การโอน
เงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ  “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา 
“เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก
บัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 
5.7.2 (ค) ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคล
ดังกลาวขางตนจะเปนผูโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง 
จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” เลขที่บัญชี 101-3-34906-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา สํานักงานใหญ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเองเขาบัญชี “บัญชี
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 048-3-05090-9 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนศรีนครินทร (อุดมสุข) 
ทั้งนี้การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุน และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดย 
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ระหวางเวลา 9:00 น.- 16:00 น.  ถึงวันที่ 15 

พฤษภาคม 2551 ระหวางเวลา 9:00 น.- 12:00 น.  ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

 หากทําการจองซื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ระหวางเวลา 12:01 น.- 16:00 น. ถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2551  ระหวางเวลา 9:00 น.- 16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินโอน 
เทานั้น   

(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน
และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 
มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.2 (ก) – (ค) 
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ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละราย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการรับจอง
และการชําระคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชําระเงินคาจองซื้อหุน เพื่อใหการเสนอขายหุน
สามัญในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด 

 

5.8  การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย 

 
 หากมีผูจองซื้อหุนเกินกวาสัดสวนหุนที่เสนอขายใหตามที่ระบุในขอ 1 ใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุ
ในขอ 5.2 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุในขอ 5.6 ทั้งนี้ หุนจองซื้อที่ไมไดรับการ
จดัสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับเงินคาจองซื้อหุนคืน ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 5.9 
 

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

 
5.9.1  ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ 
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนแกผูที่จองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุน
ใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วัน ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืน ตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย 
และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
 

5.9.2 ในกรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุน จากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไม
ครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนแกผู
จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ สั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับผูจองซื้อประชาชน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผู
จองซื้อหุนได ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ 
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว 
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ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

5.9.3 ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคา
จองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืน
เช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุน
ตามเช็คคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาวตองติดตอขอรับ
เช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ 

 

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

 
 ปจจุบัน บริษัทไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปน
นายทะเบียน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนที่
ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถขายหุนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ได ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่ง
แตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวา
จะไดรับใบหุน ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless 
System) กลาวคือ ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรร
ฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้น ก็จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวัน
ปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ 
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะ
ดําเนินการนําหุนสามัญที่ ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย  และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย 
สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ ใน
กรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และหากผูจองซื้อตองการ
ถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย ซึ่งมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                     

 

   
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย  หนา 15
 

5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อหุน (Scrip System) ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู ที่ระบุในใบจองซื้อหุน ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรหุน ยังไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯได จนกวาจะ
ไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัท ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ 
แลว 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 5.10.1 ช่ือของผูจองซื้อในใบจองซื้อ จะตองตรงกับช่ือ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.2 หรือขอ 5.10.3 แทน  
 


