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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
ไม่ได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ

โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ สามัญเดิมทีม่ ีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
ในอัตราส่วน 3.445637 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ (ผู้ถือหุน้ สามารถจองซือ้ เกินสิทธิได้)

ระยะเวลาจองซือ้
21 - 22 และ 25 - 27 พฤษภาคม 2563
(5 วันทาการติดต่อกัน)

คาชีแ้ จงสาคัญทีค่ วรทราบ
โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฉบับนี ้
(“หนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ”) ผูถ้ ือหุน้ ยอมรับและตกลงกับคาชีแ้ จงและเงือ่ นไขต่างๆ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุดา้ นล่างนี ้
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นีเ้ ป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ ใน
ประเทศไทย บริษัทฯ มิได้จดทะเบียนและจะไม่ดาเนินการจดทะเบียนหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกากับ
ดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอืน่ ใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอืน่ ใด
ห้ามมิให้ผูถ้ ือหุน้ เผยแพร่ ตีพมิ พ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้ง
การจัดสรรฯ ฉบับนี ้ ไม่เป็ นการเสนอขาย หรือชีช้ วนให้จองซือ้ หรือซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศอื่นใด บริษัทฯ
ขอให้ผูถ้ ือหุน้ ทีไ่ ด้รบั หนังสือการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์
ในประเทศซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีภูมิลาเนาหรือถือสัญชาติดว้ ยตนเอง บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทบี่ ุคคลใดๆ ฝ่ าฝื นข้อจากัด
ดังกล่าว

หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
ไม่ได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุน
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานทีต่ ั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สถานที่ตงั้ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
การจัดสรรหุน้ สามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ในครัง้ นี ้ ได้รบั การอนุมัติ โดยที่ประชุม สามัญ ผูถ้ ื อหุ้น
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุน จานวน 121,457,490 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในอัตรา 3.445637 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน (เศษของหุน้ ให้ตดั ทิง้ ) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.47
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 หุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่
ประเภทของหุน้ เพิ่มทุน

: หุน้ สามัญที่ออกใหม่

ทุนจดทะเบียนชาระแล้วเดิม
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

: 418,498,499 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 418,498,499 หุน้

เพิ่มทุนจดทะเบียน

: 121,457,490 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 121,457,490 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท

ทุ น จด ทะเบี ย น ช าระแล้ ว หลั ง จาก : 539,955,989 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 539,955,989 หุน้
เพิ่มทุนในครัง้ นี ้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
(ในกรณี ท่ีมีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนครบทั้งจานวนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่
(Right Offering))
จานวนหุน้ ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม

: 121,457,490 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท)

ราคาเสนอขายต่อหุน้

: 2.47 บาท

อัตราส่วนจองซือ้

: 3.445637 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
หน้า 1

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ื อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิ ม โดยมี อัต ราส่ ว นการจองซื ้อ ตามที่ ร ะบุ ข้า งต้น ทั้งนี ้ ผู้ถื อ หุ้น
สามารถใช้สิทธิจองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนได้
วิธีการจัดสรร

: 1. บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 121,457,490
หุน้ มูลค่าที่ต ราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แ ก่ผู ้ถือ หุน้ เดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ในอัตราส่วนการจองซือ้ เท่ากับ 3.445637 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้
ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.47 บาท หากมีเศษของหุน้ เหลือจาก
การคานวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
2. ผู้ถือ หุ้น เดิม มี สิท ธิ จองซือ้ หุ้น ใหม่ เกิ นสิ ทธิ ข องตนตามอัต ราที่
กาหนดไว้นี ้ แต่ ผู้ถือ หุ้น เดิ ม ที่จองซือ้ หุ้น ใหม่ เกิน สิทธิ จ ะได้รับการ
จัดสรรหุน้ ให้สาหรับจานวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี ้ ก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือ
จากการจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ที่ ได้จ องซื ้อ ตามสิ ท ธิ ค รบถ้ว น
ทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
3. ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจานวนน้อยกว่าจานวน
ที่มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ส่วนที่เหลือให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุน้ สามัญเดิม
ของผูถ้ ื อหุ้น ที่ได้จองซือ้ หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการ
จัดสรรหุน้ ดังกล่าวให้ดาเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุน้ เหลือจากการ
จัดสรร และผูถ้ ือหุน้ จะต้องทาการจองซือ้ และชาระส่วนที่เกินนีพ้ ร้อม
กับการจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ ของหุน้ ที่ตนมีสิทธิจองซือ้ ตาม
ส่วน
4. ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้ และให้นาเศษของหุน้ ดังกล่าวไป
รวมกับ หุ้น ที่ เหลื อจากการจองซื อ้ ที่ ผู้ถือ หุ้น บางรายสละสิท ธิ ห รือ
ไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ ภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้ชาระเงินค่า
จองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด (รวมกันเรียกว่า ”หุ้นส่วนที่เหลือ ”) เพื่ อ
จัดสรรให้แก่ ผู้ถือ หุ้น ที่ ตอ้ งการจองซือ้ เกิน กว่าสิ ท ธิ ท่ีต นมี อ ยู่ต าม
สัดส่วนการถือหุน้

ตลาดรองในการซือ้ ขายหุน้ สามัญ

: - ไม่มี -
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
4. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิจองซือ้
บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยกาหนดให้ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
5. กาหนดการจองซือ้ หุ้นและรับชาระเงิน
5.1 กาหนดวันจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชาระค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 21-22 และ 25-27 พฤษภาคม 2563 (5 วันทาการติดต่อกัน) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
5.2 สถานทีร่ ับจองซือ้ หุ้นและรับชาระค่าจองซือ้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่ตี วั แทนรับจองซือ้ (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 305, 405
โทรสาร 02-254-7308 , 02-658-5799
ทัง้ นี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับการจองซือ้ หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทางไปรษณียแ์ ละทางโทรสาร
5.3 วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อม
ทัง้ ลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซือ้ หรือผูร้ บั มอบอานาจยื่นเอกสารประกอบ
การจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ เต็มตามจานวนที่จองซือ้ ณ สถานที่รบั จองหุน้ โดยในการชาระเงินค่าหุน้ ให้
ชาระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
5.3.1 กรณีชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
• ติดต่อสถานที่รบั จองซือ้ หุน้ และรับชาระค่าหุน้ เพิ่มทุน โดยชาระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
ที่ ขี ด คร่ อ ม เฉพาะสั่ งจ่ า ย “บั ญ ชี จ อ งซื้ อ หุ้ น ส ามั ญ เพิ่ ม ทุ น บ มจ. ด ราโก้ พี ซี บี ”
ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ โดยเช็คจะต้องลง
วันที่ไม่เกิน 25 พฤษภาคม 2563
• จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จานวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ
• กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ ) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
• กาหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชาระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
วันที่ 21-22 และ 25 พฤษภาคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
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5.3.2 กรณีชาระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี
• ฝาก/โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ดราโก้ พีซีบี”
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา รังสิต
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขทีบ่ ัญชี 183-1-08044-9
• ฝาก/โอนเงินเพียงครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ
• กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ ) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ ไว้ในหลักฐานใบนาฝาก/โอนเงิน ที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้
• กาหนดการรับจองซือ้ กรณีชาระด้วยเงินโอน
โอนด้วยเงินสด วันที่ 21-22 และ 25-27 พฤษภาคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
โอนด้วยเช็ค วันที่ 21-22 และ 25 พฤษภาคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
กรณี ท่ีใช้เช็คในการโอนเงิน เช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน 1 วันทาการ หรือใช้
ระยะเวลาเช่นเดียวกันกับกรณี การชาระเงินด้วยเช็คที่ตอ้ งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหัก
บัญชีกรุงเทพฯ เท่านัน้
บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็ นเงินสด
ทั้งนี ้ จานวนเงินที่ผูจ้ องซือ้ ชาระค่าจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่าภาษี อื่นใด (ถ้ามี) โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจะถือว่ายอดสุทธิดงั กล่าว
เป็ นจานวนสุทธิท่ผี จู้ องซือ้ ชาระเพื่อการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังนี ้
1) ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซือ้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชัดเจน ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถยื่นใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้
2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ซึ่งเป็ นนายทะเบียนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
3) เอกสารประกอบการแสดงตน
- บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บตั ร
ประชาชน พร้อมสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนา
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ถูกต้อง (กรณี ผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/
มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผเู้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อ
นั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนทุกฉบับ ใน
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ซึ่งทาให้ช่ือสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้
แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล
เป็ นต้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซ่งึ ออกไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล(ถ้า
มี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่
กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน
12 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องสาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้
ในกรณี ท่ี มี การมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิ ทธิ แทนผู้ถื อหุ้นจะต้องมี หนังสื อมอบอ านาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซือ้
จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมสาเนา
บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้ ีอานาจนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
4) เอกสารการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกวิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน พร้อมแนบเอกสารการชาระเงิน ดังนี ้
• กรณีชาระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ผูถ้ ือหุน้ แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บมจ. ดราโก้ พีซีบี” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทาการ
เท่านัน้ และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ดงั กล่าว ต้องลงไม่เกินวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทัง้ นี ้ ให้
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เขียนชื่อ – นามสกุลของผูจ้ องซือ้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ดว้ ย
• กรณีชาระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี
ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี
“บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ดราโก้ พีซีบี”
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา รังสิต
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขทีบ่ ัญชี 183-1-08044-9
และแนบใบนาฝากชาระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร มาพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้
ทัง้ นี ้ ให้เขียนชื่อ – นามสกุลของผูจ้ องซือ้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังใบนาฝาก
ชาระเงิน (pay-in slip) ด้วย
5) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีท่ีมอบหมายให้ผรู้ บั มอบ
อานาจมากระทาการแทน) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบ
อานาจ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5.5 การนาส่งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ยืนยันการจองซือ้ และการชาระเงิน โดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้ หุน้ เอกสารประกอบการแสดงตน และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ มายังสถานที่รบั จองซือ้ หุน้
(แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 305, 405
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ) จะไม่รับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทางไปรษณียแ์ ละทางโทรสาร หากผูถ้ ือหุน้ รายใดไม่จดั ส่งเอกสารมาที่ตวั แทนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด หรือไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้ บริษัทฯ มีสิทธิทจี่ ะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิใน
การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
5.6 เงือ่ นไขการจองซือ้
1) ผลแห่งการจองซือ้ หุน้ สามัญจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค
หรือ ดร๊าฟท์ เพื่อชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญของผูถ้ ือหุน้ เป็ นที่เรียบร้อย ภายในระยะเวลาการจองซือ้ และ
ชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้
2) ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ทาการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ แล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้
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3) หากผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือบริษัท ฯ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ไม่ว่ ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ฯ ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ และการชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามที่
บริษัทฯ กาหนดไว้ หรือผูถ้ ื อหุ้นที่จองซือ้ กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่
ชัดเจน หรือจองซือ้ ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้กาหนดไว้ใน การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว
4) ผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิ ทธิภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ
การจองซือ้ หุน้ ครัง้ นี ้
5.7 วิธีคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)
ในกรณีท่ตี อ้ งมีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ หรือผูถ้ ือหุน้ จอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริษัท ฯ จะคืนเงินตามจานวน
หุน้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัท ฯ จะดาเนินการจัดส่ง
เช็คดังกล่าวออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
จองซื ้อ หุ้น (ซึ่ ง ตรงกั บ วัน ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2563) ตามที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ ณ วัน ที่
11 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี ้ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากได้มีการส่งเช็คค่าจองซือ้ หุ้นคืนทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ
และผู้จองซือ้ จะไม่ มีสิทธิ เรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป และผู้จองซือ้ จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
5.8 วิธีการส่งมอบหุ้น
ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ใบหุน้ ในชื่อของผูจ้ องซือ้ โดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้
ได้รบั การจัดสรรทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ภายใน 15 วันทาการนับจาก
วันปิ ดการจองซือ้ หุน้
5.9 การสละสิทธิ์การจองซือ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จองหุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กาหนด หรือกรอกข้อมูลหรือนาส่งเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์ท่ีจะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายในครัง้ นี ้
5.10 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
1) ในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าหุน้ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ (โดยตัวแทนการรับจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ) จะลงลายมือชื่อผูร้ บั จองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
(ส่วนท้ายของใบจองซือ้ ) เพื่อเป็ นหลักฐานให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซือ้
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บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน)
จะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายในระยะเวลาการจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้
2) ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ทาการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซือ้ แล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้
3) หากผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัท ฯ
กาหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ ตามที่กาหนด หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดั เจน หรือนาส่งเอกสารที่
ใช้ประกอบการจองซือ้ ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิท่จี ะถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
4) หากจานวนหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุน มากกว่าจานวนเงินที่ บริษั ท ฯ ได้รบั ชาระ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะถือตามจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รบั จากการจองซือ้ หุน้ เป็ นหลัก
5) หากจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รบั ชาระบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้ดลุ ยพินิจในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
6) บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการ
ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ตามความเหมาะสม ในกรณี ท่ีเกิดปั ญ หา อุปสรรค หรือข้อ จากัดในการด าเนิ นงาน ทั้งนี ้ เพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดต่อการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
6.1 ใช้ชาระหนีเ้ งินกูย้ มื ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ
7. ประโยชน์ทบี่ ริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.1 ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ
7.2 ลดความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
7.3 เพิ่มสภาพคล่องให้กบั บริษัทฯ
8. ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
นโยบายเงินปั นผลของบริษัทนั้น จะขึน้ อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคานึงถึงผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ฯ ในปี ท่ีผ่านมา ประกอบกับโครงการลงทุนและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ใน
อนาคต แล้วจึงกาหนดเป็ นจานวนเงินที่จะจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
8.2 สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ จะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัทฯ นับแต่
วันที่ผจู้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ
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