สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
ไม่ ได้ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ใดๆ

โดยการเสนอขายให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ในอัตราส่ วน 2.38648228 หุ้นสามัญเดิม ต่ อ 1 หุ้นใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซือ้ เกินสิทธิได้ )

ระยะเวลาจองซือ้
17 - 18, 21 - 23 สิงหาคม 2560
(5 วันทาการติดต่ อกัน)

คาชีแ้ จงสาคัญที่ควรทราบ
โดยการรับหนังสื อแจ้งการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัท ดราโก้ พี ซีบี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ฉบับนี ้
(“หนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ”) ผูถ้ ือหุน้ ยอมรับและตกลงกับคาชี ้แจงและเงือ่ นไขต่างๆ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุดา้ นล่างนี ้
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถื อหุ้นในครั้งนีเ้ ป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ ใน
ประเทศไทย บริ ษัทฯ มิ ได้จดทะเบี ยนและจะไม่ดาเนิ นการจดทะเบี ยนหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ต่อหน่วยงานกากับ
ดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอืน่ ใด หรื อภายใต้ของกฎหมายประเทศอืน่ ใด
ห้ามมิ ให้ผูถ้ ือหุน้ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรื อแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน โดยหนังสือแจ้ง
การจัดสรรฯ ฉบับนี ้ ไม่ เป็ นการเสนอขาย หรื อชี ้ชวนให้จองซื ้อหรื อซื ้อหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ในประเทศอื ่นใด บริ ษัทฯ
ขอให้ผูถ้ ือหุน้ ที ่ได้รบั หนังสือการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจากัดเกี ่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และการเสนอขายหลักทรัพย์
ในประเทศซึ่ งผูถ้ ื อหุ้นมี ภูมิลาเนาหรื อถือสัญชาติ ด้วยตนเอง บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณี ที่บคุ คลใดๆ ฝ่ าฝื นข้อจากัด
ดังกล่าว

หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
ไม่ ได้ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ใดๆ

บริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ

บริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)

สถานที่ตงั ้ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
2. วัน เดือน ปี และครั ง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติจัดสรรหุ้ น
สามัญเพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ ได้ รับการอนุมตั ิที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้
ที่ 5/2560 เมื่ อวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 และที่ ป ระชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560 (เรี ย กครั ง้ ที่ 2) ในวัน ที่ 3
สิงหาคม 2560
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 (เรี ยกครัง้ ที่ 2) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 มีมติให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จานวน 123,579,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน
การถื อหุ้ นในอัตรา 2.38648228 หุ้ นสามัญ เดิ มต่ อ 1 หุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ น ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 4.86 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเดิม
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
เพิ่มทุนจดทะเบียน

: หุ้นสามัญที่ออกใหม่
: 294,919,379 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 294,919,379 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
: 123,579,120 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 123,579,120 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
ทุ น จด ทะเบี ย น ช าระแล้ วหลั ง จาก : 418,498,499 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 418,498,499 หุ้น
เพิ่มทุนในครัง้ นี ้
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
(ในกรณี ที่มีการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้ จานวนที่ออกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่
(Rights Offering))
จานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
: 123,579,120 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น
: 4.86 บาท
อัตราส่วนจองซื ้อ
: 2.38648228 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิ ม โดยมี อัต ราส่ว นการจองซื อ้ ตามที่ ร ะบุข้ า งต้ น ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หุ้น
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บริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)

วิธีการจัดสรร

ตลาดรองในการซื ้อขายหุ้นสามัญ

สามารถใช้ สทิ ธิจองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนได้
: 1. บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 123,579,120
หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท โดยเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ู ถือหุ้น เดิม
ของบริ ษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ในอัตราส่วนการจองซื ้อเท่ากับ 2.38648228 หุ้นเดิมต่อ 1
หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.86 บาท หากมีเศษของหุ้นเหลือ
จากการคานวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
2. ผู้ถือ หุ้น เดิม มี สิท ธิ จองซือ้ หุ้น ใหม่เกิ นสิทธิ ข องตนตามอัต ราที่
กาหนดไว้ นี ้ แต่ผ้ ูถือ หุ้น เดิ ม ที่จองซือ้ หุ้น ใหม่เกิ น สิทธิ จ ะได้ รับการ
จัดสรรหุ้นให้ สาหรับจานวนที่มีการใช้ สิทธิเกินนี ้ ก็ต่อเมื่อมีห้ นุ เหลือ
จากการจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ที่ ได้ จองซื อ้ ตามสิ ท ธิ ค รบถ้ วน
ทังหมดแล้
้
วเท่านัน้
3. ในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจานวนน้ อยกว่าจานวน
ที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้ แก่
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิม
ของผู้ถือหุ้น ที่ได้ จองซือ้ หุ้นเกิ นกว่าสิทธิ ของตนแต่ละราย โดยการ
จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดาเนินการไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการ
จัดสรร และผู้ถือหุ้นจะต้ องทาการจองซื ้อและชาระส่วนที่เกินนี ้พร้ อม
กับการจองซื ้อ และชาระเงินค่าจองซื ้อของหุ้นที่ตนมีสทิ ธิจองซื ้อตาม
ส่วน
4. ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง และให้ นาเศษของหุ้นดังกล่าวไป
รวมกับ หุ้น ที่ เหลือจากการจองซื อ้ ที่ ผ้ ูถือ หุ้น บางรายสละสิท ธิ ห รื อ
ไม่ได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นภายในเวลาที่กาหนด หรื อไม่ได้ ชาระเงินค่า
จองหรื อด้ วยเหตุผลอื่น ใด (รวมกัน เรี ยกว่า ”หุ้นส่วนที่ เหลือ ”) เพื่ อ
จัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้น ที่ ต้อ งการจองซือ้ เกิ น กว่าสิท ธิ ที่ต นมี อ ยู่ต าม
สัดส่วนการถือหุ้น
: - ไม่มี -
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บริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
4. วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิจองซือ้
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่
31 กรกฎาคม 2560
5. กาหนดการจองซือ้ หุ้นและรับชาระเงิน
5.1 กาหนดวันจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชาระค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 17 - 18, 21 - 23 สิงหาคม 2560 (5 วันทาการติดต่อกัน) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
5.2 สถานที่รับจองซือ้ หุ้นและรับชาระค่ าจองซือ้
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ตวั แทนรับจองซื ้อ (แผนที่ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่ อ 405
โทรสาร 02-254-7308 , 02-658-5799
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรั บจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จะไม่ รับการจองซือ้ หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร
5.3 วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องกรอกรายละเอียดให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อม
ทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื ้อหรื อผู้รับมอบอานาจยื่นเอกสารประกอบ
การจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ ณ สถานที่รับจองหุ้น โดยในการชาระเงินค่าหุ้น ให้
ชาระด้ วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
5.3.1 กรณีชาระด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
 ติดต่อสถานที่รับจองซื ้อหุ้นและรับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยชาระด้ วย เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
ที่ขีด คร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญ ชีจองซื อ้ หุ้ นเพิ่ มทุ น บริ ษัท ดราโก้ พี ซีบี จากั ด (มหาชน)”
ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ โดยเช็คจะต้ องลง
วันที่ไม่เกิน 21 สิงหาคม 2560
 จ่ายเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จานวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้ จองซื ้อตามสิทธิหรื อเกินกว่าสิทธิ
 กรุ ณาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
 กาหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชาระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
วันที่ 17 - 18, 21 สิงหาคม 2560 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
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5.3.2 กรณีชาระด้ วยเงินโอนเข้ าบัญชี
 ฝาก/โอนเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)”
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา รังสิต
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 183-1-08044-9
 ฝาก/โอนเงินเพียงครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้
จองซื ้อตามสิทธิหรื อเกินกว่าสิทธิ
 กรุ ณาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ในหลักฐานใบนาฝาก/โอนเงิน ที่ได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อ
 กาหนดการรับจองซื ้อกรณีชาระด้ วยเงินโอน
โอนด้ วยเงินสด วันที่ 17 - 18, 21 - 23 สิงหาคม 2560 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
โอนด้ วยเช็ค วันที่ 17 - 18, 21 สิงหาคม 2560 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
กรณี ที่ใช้ เช็คในการโอนเงิน เช็คดังกล่าวต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายใน 1 วันทาการ หรื อใช้
ระยะเวลาเช่นเดียวกันกับกรณี การชาระเงินด้ วยเช็คที่ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหัก
บัญชีกรุงเทพฯ เท่านัน้
บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะไม่ รับชาระค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็ นเงินสด
ทังนี
้ ้ จานวนเงินที่ผ้ จู องซือ้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้ องสุทธิ จากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่าภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอดสุทธิดงั กล่าว
เป็ นจานวนสุทธิที่ผ้ จู องซื ้อชาระเพื่อการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี ้
1) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื ้ออย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้
2) ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ซึง่ เป็ นนายทะเบียนของบริ ษัทฯ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
3) เอกสารประกอบการแสดงตน
- บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั ร
ประชาชน พร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
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ถูกต้ อง (กรณี ผ้ จู องซื ้อ เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง) โดยลายมือชื่อ
นัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนทุกฉบับ ใน
กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงชื่อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หรื อในใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แนบสาเนา
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล(ถ้ า
มี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริ ษัทที่มีอายุไม่เกิน
12 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องสาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรั บรองโดยเจ้ าหน้ าที่ สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทา หรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
ในกรณี ที่ มี การมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้ สิ ทธิ แทนผู้ถื อหุ้นจะต้ องมี หนังสือมอบอ านาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื ้อ
จะลงนามโดย Custodian และจะต้ องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมสาเนา
บัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุหรื อเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอานาจนันอี
้ ก 1 ฉบับ พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
4) เอกสารการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้ อมแนบเอกสารการชาระเงิน ดังนี ้
 กรณีชาระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
ผู้ถือหุ้นแนบเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญ ชีจองซือ้ หุ้ น เพิ่มทุ น
บริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากสานัก หักบัญชีในกรุ งเทพฯ ได้
ภายใน 1 วัน ท าการเท่ า นัน้ และเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ดั ง กล่ า ว ต้ องลงไม่ เกิ น วัน ที่
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21 สิงหาคม 2560 ทังนี
้ ้ ให้ เขียนชื่อ – นามสกุลของผู้จองซื ้อ พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้
ด้ านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ด้วย
 กรณีชาระด้ วยการโอนเงินเข้ าบัญชี
ฝาก/โอนเงินเข้ าบัญชี
“บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)”
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา รังสิต
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 183-1-08044-9
และแนบใบนาฝากชาระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร มาพร้ อมเอกสารที่ใช้ ประกอบการจองซือ้
ทังนี
้ ้ ให้ เขียนชื่อ – นามสกุลของผู้จองซื ้อ พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังใบนาฝาก
ชาระเงิน (pay-in slip) ด้ วย
5) หนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบ
อานาจมากระทาการแทน) พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบ
อานาจ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
5.5 การนาส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ยืนยันการจองซื ้อและการชาระเงิน โดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบรับรองสิทธิ
การจองซื ้อหุ้น เอกสารประกอบการแสดงตน และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อ มายังสถานที่รับจองซื ้อหุ้น
(แผนที่ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่ อ 405
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ) จะไม่ รับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่จดั ส่งเอกสารมาที่ตวั แทนของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งไว้ บริ ษัทฯ มีสิทธิท่ จี ะถือว่ าผู้ถอื หุ้นรายนัน้ สละสิทธิใน
การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าว
5.6 เงื่อนไขการจองซือ้
1) ผลแห่งการจองซื ้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค
หรื อ ดร๊ าฟท์ เพื่อชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย ภายในระยะเวลาการจองซื ้อและ
ชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้
2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ ทาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นแล้ ว จะไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ

หน้ า 6

บริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อบริ ษัท ฯ ไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริ ษัท ฯ ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อและการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่
บริ ษัทฯ กาหนดไว้ หรื อผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อไม่
ชัดเจน หรื อจองซื ้อด้ วยวิธีการอื่นที่มิได้ กาหนดไว้ ใน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าว
4) ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อ หรื อมิได้ ใช้ สิทธิ ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ
การจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้
5.7 วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริ ษัทฯ จะคืนเงินตามจานวน
หุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ย เป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัท ฯ จะดาเนินการจัดส่ง
เช็คดังกล่าวออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื ้อหุ้น (ซึ่งตรงกับวันที่ 12 กันยายน 2560) ตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่
31 กรกฎาคม 2560 ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จอง
ซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป และผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรี ยกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร (ถ้ ามี)
5.8 วิธีการส่ งมอบหุ้น
ผู้จองซื ้อจะได้ รับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ โดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
ได้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทาการนับจาก
วันปิ ดการจองซื ้อหุ้น
5.9 การสละสิทธิ์การจองซือ้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ์จองหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อไม่ได้ ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรื อเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามเวลาที่กาหนด หรื อกรอกข้ อมูลหรื อนาส่งเอกสารไม่ถูกต้ อง
ครบถ้ วนภายในระยะเวลาจองซื ้อ บริ ษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายในครัง้ นี ้
5.10 ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
1) ในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าหุ้น เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ) จะลงลายมือชื่อผู้รับจองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ส่วนท้ ายของใบจองซื ้อ) เพื่อเป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซื ้อ
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บริ ษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
จะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษัทฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ได้ เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ภายในระยะเวลาการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้
2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ ทาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ วจะไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ
3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชาระค่าจองซื ้อหุ้นดัง กล่าวภายในระยะเวลาที่บริ ษัทฯ
กาหนดไว้ หรื อบริ ษัทฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริ ษัทฯ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ภายในระยะเวลาการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นตามที่กาหนด หรื อ
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ชดั เจน หรื อนาส่งเอกสารที่
ใช้ ประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วน บริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
4) หากจานวนหุ้น ที่ผ้ ูถือหุ้นระบุในใบจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุน มากกว่าจานวนเงินที่ บริ ษั ท ฯ ได้ รับชาระ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก
5) หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ อยกว่าจานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับชาระบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ เห็นสมควร
6) บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการ
ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิ ดปั ญ หา อุปสรรค หรื อข้ อ จากัดในการด าเนิ นงาน ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดต่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
6. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน
6.1 ใช้ ชาระหนี ้สินของบริษัทฯ
6.2 ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
6.3 ใช้ เพื่อปรับปรุง ยกระดับ และขยายกาลังการผลิตของสายการผลิตของบริ ษัทฯ
7. ประโยชน์ ท่ ีบริษัทฯ จะได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.1 ลดภาระค่าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทฯ
7.2 เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
7.3 เพื่อให้ สายการผลิตของบริ ษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และทาให้ สนิ ค้ าของบริษัทฯ มีกาไรเพิ่มขึ ้น
8. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นพึงจะได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
นโยบายเงินปั นผลของบริ ษัทนัน้ จะขึน้ อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ในปี ที่ ผ่านมา ประกอบกับโครงการลงทุนและความต้ องการใช้ เงินของบริ ษัทฯ ใน
อนาคต แล้ วจึงกาหนดเป็ นจานวนเงินที่จะจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นต่อไป
8.2 สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ จะมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัทฯ นับแต่
วันที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
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